MESTO KOLÁROVO
Č.j.: 1400/2021/SP71 – 5

Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo
V Kolárove, dňa 28.júla 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 (ďalej
„navrhovateľ“), zastúpená Ing. Gabrielom Mészárosom, Jazdecká 20, 940 01 Nové Zámky, pracovníkom
spoločnosti Bevatron, s.r.o. so sídlom G. Bethlena 50, 640 01 Nové Zámky, podala dňa 20.decembra 2022
na Mesto Kolárovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „KN, Kolárovo, Toth,
Sládkovičova, NNK“, v rozsahu stavby: SO 01 – NN posilňovací distribučný rozvod (ďalej „stavba“),
na pozemkoch reg. „C“ parc.č. 279/1 katastrálne územie: Kolárovo.
Predmetom projektovej dokumentácie je výstavba nového podzemného elektrického NN káblového rozvodu
na parc.č. 279/1 z existujúcej skrine SR č.17-134 do novej SR skrine a posilovacieho vývodu z novej SR do
novej skrine typu VRIS na existujúcom podpernom bode č. 440.
Územné rozhodnutie pre uvedenú stavbu vydalo Mesto Kolárovo pod č. 1611/2021/SP104 dňa 23.apríla 2021,
právoplatné dňom 31.mája 2021.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Kolárovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s §61
stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje
námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak
k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, inak podľa § 60 ods.6 stavebného
zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade so sídlom na
Mestskom úrade v Kolárove, Kostolné námestie č.1 - kanc. č. 24.
Vzhľadom na krízovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 pred nahliadnutím do spisového materiálu
a projektovej dokumentácie kontaktujte referenta stavebného úradu na e-mailovej adrese:
neveriova@mestokolarovo.sk, prípadne telefonicky na tel.č. 035/7900927, z dôvodu dohodnutia presného
času na nahliadnutie.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania líniovej stavby účastníkom
konania bude zverejnená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a
podľa §61 ods.4 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Kolárovo
a webovom sídle mesta www.kolarovo.sk, spolu so situačným výkresom. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Árpád H o r v á t h
Primátor mesta

Toto oznámenie sa doručí:
1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania
- žiadateľ: ZsD, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zastúpená Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, 940 01 Nové Zámky - Bevatron, s.r.o. so
sídlom G. Bethlena 50, 640 01 Nové Zámky
- projektant: Bevatron, s.r.o. so sídlom G. Bethlena 50, 640 01 Nové Zámky
- právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov
Zverejnené: na úradnej tabuli a webovom sídle mesta: https://www.kolarovo.sk
Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

Dotknutým orgánom:
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16, 945 01 Komárno
4. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno – odbor starostlivosti o ŽP
5.
– odbor cestnej dopravy a PK
6. Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, Pohraničná 8, 945 01 Komárno
7. Regionálna správa a údržba ciest, a.s. Nitra, Stredisko Komárno, Okružná 2368, 94501 Komárno
8. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
9. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo – cestný správny orgán
10. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 827 99 Bratislava
12. ZsVS a.s. Nitra, OZ, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
13. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Na vedomie:
14. Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo – odbor správy a majetku mesta
15. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra - odbor dopravy a PK
16. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, 940 01 Nové Zámky
17. Stavebný úrad – spis

