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Verejná vyhláška 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších zmien 

a doplnkov, verejnou vyhláškou 
 

Dňa 03.11.2010 bol na Obecný úrad Dulov doručená žiadosť spoločnosti Stredoslovenská 
energetika a.s., Ul. Republiky 5, 010 47 Žilina v zastúpení Mestským investorským útvarom 
s.r.o., Na priekope 17, 010 01 Žilina, na vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
„Zahustenie trafostanice a NN rozvody pre areál PD a IBV“  - líniová stavba na 
pozemkoch parc. č. 735, 743/1, 744/2, 747/2, 511, 568/1, 625, 626, 627/29, 627/54, 646, 647 
v  katastrálnom území Dulov, objekty: PS 01 – Jednostĺpová trafostanica -250 kVA, SO 01 – 
22 kV káblová prípojka, SO 02 – NN vývody, na ktorú vydal územné rozhodnutie stavebný 
úrad obec Dulov dňa 11.7.2009 pod č.j.:531/2009 TS1 A-10/Po/3. Dňom podania žiadosti 
bolo stavebné konanie začaté. 

Obec Dulov ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a 
doplnkov, oznamuje začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 
stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 
61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska, a vyzýva účastníkov konania, 
aby sa k žiadosti o povolenie predmetnej stavby vyjadrili a uplatnili svoje námietky 
a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak na ne 
neprihliadne. V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť v lehote na 
vyjadrenie, t.j. do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, na SÚ Obecný úrad 
Pruské v úradných hodinách, t.j. v stredu v čase  15,30 hod. - 17,00 hod. a  piatok v čase 
11,00 hod. - 12,00 hod. (prípadne po telefonickom dohovore aj v inom termíne).  

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 5 stavebného zákona, má sa za to, že so stavbou z 
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 
Toto oznámenie sa účastníkom konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
doručuje verenou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce Dulov 
a zverejnené aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 
  

 
 
             v.r. 
                                                                          Antonia Kandaliková 
                                                                                starosta obce 

 



 
Oznámenie sa doručuje: 
 

Účastníkom konania: 
1. Mestský investorský útvar s.r.o. Žilina, Ul. Na priekope č. 17/23, 010 01 Žilina 
2. Regionálny odbor SPF, Nám. Andrea Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica  
3. Obec Dulov, Obecný úrad, 018 52 Dulov  
4. Martin Dobrodenka, Hviezdoslavova 48, 018 53 Ladce 
5. Ing. Silvester Lasica – ELPLAST L&L, Baničova č. 17, 010 15 Žilina (projektant) 
6. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou  

Dotknutým orgánom: 
1. SPP – Distribúcia, a.s., Regionálne centrum Sever, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
2. SSE – Distribúcia, a.s. Plánovanie sieti oblasť Žilina, Republiky 5, 010 47 Žilina 
3. PVS, a.s., Nová 133, 017 01 Pov. Bystrica 
4. OR HZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 49 Trenčín 
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
6. Krajský pamiatkový úrad, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Povodie Váhu I Púchov, 020 71 Nimnica 
8. OÚ ŽP v Trenčíne prac. Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (odd. ŠVS, OH) 
9. Obvodný úrad, odbor CO a KR, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
10. Obec Dulov, Obecný úrad, 018 52 Dulov 

Na vedomie: SÚ Obecný úrad Pruské 
Co: spis 

 
                      
  
Vyvesené dňa: 18.11.2010                                    Zvesené dňa: .........................  
 


