O B E C S U ČANY
Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č.31, 038 52 Sučany
Č.j. 2301/442/2017/2018-Ry

V Sučanoch, dňa 05.04.2018

VER E J N Á VYH LÁ Š KA
Oznámenie
o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie
Navrhovateľ, Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v
zastúpení EGEM s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, podal dňa 11.12.2017 na tunajšom
úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Sučany HC-Rozvodňa 110 kV –
komplexná rekonštrukcia HOK, OCHRÁN, RISU, VLSP a OVLÁDANIA R 100 kV, NOVÁ
BSP “ na pozemkoch parc.č.KN 3753/3, 3753/4, 3753/6, 3753/7, 3753/11, 3753/12, 3753/13,
3753/20, 3753/21, 3753/36, 3753/37, 3753/38, 3753/39, 4567/1, 4697/1, k.ú. Sučany.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Sučany v súlade s ust. § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania a
dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
03.05.2018 o 10,00 hod.
so stretnutím pozvaných
na OcÚ v Sučanoch, stavebný referát, Nám.SNP č.27, Sučany.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom
obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie S.H.Vajanského č.1
(5.poschodie, č.dverí 507) v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní; námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy. V tej istej lehote sú
povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle ust.§ 42 ods. 2 stavebného
zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý
z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať,
predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.
V súlade s ust. § 49 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z
dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje zvolanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním za účasti účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

-2Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, bude vyvesená v súlade s ust.
§26, ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Sučany
a na webovej stránke obce Sučany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí
územného konania.

Dátum vyvesenia: .....................................

Dátum zvesenia: .............................................

Na vedomie:
1. EGEM, s.r.o., Lamačská cesta č.3, 841 04 Bratislava
2. MONDEZ, s.r.o., Námestie hrdinov 380/10, 810 03 Žilina
3. Slovenský pozemkový fond, RO, Bottova 23, 036 01 Martin
4. Slovenské elektrárne, a.s., Vodné elektrárne Trenčín,OZ, Soblahovská 2, 91 169 Trenčín
5. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
- ŠVS, ŠS OPaK, ŠS OO, ŠS OH – 4x
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Martin, V. Žingora 30, 036 01 Martin
7. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. a/a

Vybavuje:
Ing.Rybáriková, č.tel. 043/4204 456
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám.S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin,
kanc.č.507.

