OBEC MARTOVCE
Martovce 14, 947 01 Hurbanovo1
Č.j.:
301/2019-2
I.č.:
447/2019-3 SK
Vybavuje: Ing. Juhászová – tel. 035/37 00 241
(240, 239)
E-mail:
iveta.juhaszova@hurbanovo.sk

V Hurbanove, dňa 19.12.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
SPP distribúcia a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739,
(Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3481/B)
(ďalej len "stavebník"), v konaní zastúpený Ing. Miroslavom Hroncom, Ul. Železničná 48/1775, 984 01
Lučenec, dňa 9.12.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu (zmena stavby):
Rekonštrukcia plynovodov Martovce ÚO 02323
líniová stavba v obci Martovce, na pozemkoch registra "C" parc. č. 136, 90/1, 94, 95/3, 118, 120, 123/1, 124,
131/1, 132/1, 134/3, 138 a 47, na pozemku registra "E" parc. č. 128, v katastrálnom území Martovce. Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné konanie.
STRUČNÝ POPIS STAVBY:
SO 01- PLYNOVODY: budú slúžiť ako doposiaľ, pre distribúciu a dopravu zemného plynu
k existujúcim odberateľom ZP. STL plynovody budú realizované bezvýkopovou metódou - vťahovaním
do pôvodných potrubí, podvrtmi, alebo výkopovým spôsobom v súbehu s existujúcimi plynovodmi (v ich
ochrannom pásme a na parcelách, kde už boli vybudované plynárenské zariadenia). Nové plynovody sa v rámci
tejto stavby nenavrhujú.
SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY: Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí
prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou metódou, alebo vťahovaním do pôvodného potrubia až na
hranicu verejne prístupného pozemku, kde budú inštalované nové skrinky DRZ ( skrinky s HUP + RTP +
meranie). Nové prípojky plynu pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.
SO 01.2 - DOPOJENIA OPZ. Predmetom rekonštrukcie bude tiež NTL plynoinštalácia - úsek
od nových skriniek DRZ za pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu.
Pôvodný HUP bude zrušený ( odpojený ). Nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor tlaku
plynu, ktorý zabezpečí zníženie tlakovej úrovne z STL1 na NTL v mieste spotreby OPZ.
SO 01.3 - PREPOJE A ODPOJE: V rámci pod objektu SO 01.3 bude vykonané prepojenie plynovodov
obnovy SO 01 s existujúcou STL distribučnou sieťou a odpojenie plynovodov a prípojok plynu určených
na odpojenie po zrealizovaní rekonštrukcie.
Obec Martovce, ako stavebný úrad príslušný 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"),
v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery
staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote ( § 61 ods. 6 stavebného zákona ) oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade Hurbanovo so sídlom
Nám. Dr. M. Konkoly Thege č. 3, 947 01 Hurbanovo, úradné dni Po: 7.30-15.30, St:7.30-17.00 a Pi:7.30-15.00.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, prípadne
navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

v zastúpení Ing. Iveta Juhászová
poverená starostom Obce Martovce
Ing. Istvánom Keszegom

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú
tabuľu Obce Pribeta a súčasne sa zverejní na www.martovce.sk na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania: vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je líniová
stavba umiestnená, vlastníkom susedných pozemkov a stavieb, právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré
majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo
povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

1. Obec Martobce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .......................................... do ..................................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................
Internetová stránka obce Martovce www.martovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa: .................................

Ukončené dňa:

...................................
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Doručí sa na vedomie:
1. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
doručí sa: Ing. Miroslav Hronec, Ul. Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec
2. Ing. Stanislav Kulich, Lieskovská cesta 1418, 960 24 Zvolen
3. Obec Martovce, Martovce č. 14, Martovce, 947 01 Hurbanovo 1
doručí sa dotknutým orgánom:
4. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a PK, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
6. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
7. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01 Komárno
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
11. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945 01 Komárno
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,, 816 47 Bratislava
14. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovová 8, Bratislava, 832 47 Bratislava 3
16. Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
17. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
18. upc broadband slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.P.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
19. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 408/2, 841 04 Bratislava
20. Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
ostatný
21. Obec Martovce, č. 14, Martovce, 947 01 Hurbanovo 1 – do spisu

Č.sp. 301/2019-2 – I.č. 447/2019-3 SK

str. 4

