
OBEC  OĽŠAVKA 
stavebný úrad 

_____________________________________________________________ 
Číslo: R2017/270                                     V Olšavke dňa   14.09.2017  

  
 
 

 

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov 

 

verejnou vyhláškou. 

 

 Obec Oľšavka, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov (ďalej len stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o 

prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  

 

o z n a m u j e 

 

občanom a právnickým osobám obce Oľšavka, ktorých vlastnícke alebo iné práva 

k pozemkov a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím 

dotknuté, že dňa 04.09.2017 podala Enerpro, s.r.o.,  so sídlom Miškovecka 6, Košice,  

v zastúpení investora Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 

Košice, na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

stavby „Oľšavka –  úprava NN a DP“,  SO 01 – NN vonkajšie vedenie   na pozemkoch 

parc. č. KN C 493, 478, 414, 560 v kat. území Oľšavka,  tak ako je trasa stavby 

zakreslená v situácii osadenia stavby, spracovanej na podklade kópii z katastrálnej mapy. 

 

Stavba je vyvolaná nevyhovujúcim technickým stavom NN siete a podperných bodov 

v obci Oľšavka. Navrhované úpravy napomôžu odstrániť zlý technický stav siete a zvýšiť 

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky NN siete. 

Predmetom stavby je vyvedenie výkonu z existujúcej stožiarovej trafostanice TS0910-

0001 Oľšavka Obec do existujúcej NN vzdušnej siete. Vyvedenie výkonu z trafostanice 

bude realizované NN vonkajším vedením z izolovaných vodičov v novej trase na 

betónových podperných bodoch, v celkovej dĺžke 175 m. Nové podperné body NN 

vonkajšieho vedenia budú umiestnené na parcelách KN C 478 a 493. 

Členenie stavby na SO: 

SO 01 NN vonkajšie vedenie  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

 Keďže ide o líniovú stavbu a na základe žiadosti investora nie sú stavebnému 

úradu známi všetci účastníci konania, oznamuje týmto občanom a organizáciám, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním dotknuté 

jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26 

zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

 



 Do podkladov rozhodnutia a do projektovej dokumentácie stavby je možné 

nahliadnuť na Obecnom úrade v Oľšavke.  

 

 Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci 

konania najneskôr pri ústnom pojednávaní, ktoré sa bude konať dňa: 

 

10.10.2017 (utorok) o 11,00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Oľšavke 

  

inak sa na ne neprihliadne. 

 

 Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je situácia trasy stavby. 

 

 

 

 

          

  Jozef Klešč 

           starosta obce 

 

 

 

 

         

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

Vyvesené dňa:      Sňaté dňa:  

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie. 

 

 

 


