OBEC SLOVANY
obecný úrad' Slovany 102' 038 43

-

C.j.:

ó3l159l2019-Pi

Slovany,22.05.2019

Vybavuje: Mgľ.Piecková Eva
04314204456

Vec: Obec Kláštoľpod Znievom, M. čulena 181,
o umiestnení líniovej stavby
Hôrky".

,o

038 43 - Žiadost'o vydanie rozhodnutia
Kláštor pod Znievom - rozšírenie splaškovej kaĺalĺzácie _ ul.

oznámenie o začatíúzemnéhokonania o umiestnení líniovej stavby
podl'a s 36 zákona č.5011,976 Zb. o územnom plánovaní astavebnom
poľiadku v Znení neskoršíchpľedpisov veľejnou vyhláškou a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
(ďalej len,' konanie ")

Navľhovateľ obec Kláštoľ pod Znievomo M. čulena 181, 038 43,Ičo: 3|6733 podal dňa
15.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosťo vydanie rozhodnutia o umiestnení
líniovej stavby

,,

Kláštoľ pod Znievom - ľozšíľeniesplaškovej kana|izácie _ ul. Hôľky'o

na pozemkoch evidencie katastľa nehnuteľností parc. reg.č' CKN 320 (E 1456lI,E 144311),
CKN 385i2 (E 143912), CKN 38012 (E t4391201 ), CKN 380/1 ( E l439ll),k.u.Lazany.

Dňom podania Žiadosti bolo začatéuzemne konanie o umiestnení stavby.

Stručný popis stavby:

-

Gľavitačná kanahzácia DN / ID 300 mm o dížke438,00 m; PVC_KGEM
SN8,315 x 9,2 mm.

-

Kanalizačnéšachty v počte 11 ks.

KoM

+

Kanalizačnéodbočky _ gľavitačnév počte 23 ks.
Účelom stavby je vybudovanie gľavitačnej vetvy ,, B vI", ktorá bude odvádzať
splaškové odpadové vody zo záujmovej oblasti _ ulice Hôrky a do budúcna aj
z uľce Hôľky I. do existujúcej čerpacej stanice ( paľ. reg.č. CKN 320,l\Út.Lazany).
Nádľžčeľpacejstanice ako aj čeľpacia technika je kapacitne ľiešená s ľiešeným
výhl'adom. Zvo|ený bol výber lybudovania gľavitačnejvetvy ,, B vI ,, zaústenej
do existujúcej čeľpacejstanice, nakol'ko spádové pomelT nedovol'ujú riešit'
gravitačnéodkanalizovanie daného územia. odpadové vody z danej lokaľty tak
budú zozbieravané, tľanspoľtované do existujúceho zbeľného kanalizačného
systému, čistenéo čov a vypúšt'anédo ľecipentu Znievsky potok.

obec Slovany, ako príslušnýstavebný úrad podľa ust. $ 117 ods. I zákonač' 50/1976 zb' o
územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon) v zneni neskorších zmien a
doplnkov, podľa ust. $ 36 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatie územného konania
o umiestnení stavby všetkým známym účastníkomkonania, dotknutým orgánom a ostatným
účastníkomkonania a súčasnenaľiaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoľé sa uskutoční dňa

14.06.2019 o 13.00 hod.
so stľetnutím na Obecnom úľadeSlovany.

Do podkladov je moŽné nahliadnuť v pracovnej dobe' tj. pondelok a streda na Spoločnom
obecnotn úrade so sídlom vSučanoch, pracovisko Martin' Námestie S.H. Vajanského č.1,
036 01 Martin, č.d.507.

Učastnícikonania môžu svoje námietky a pľipomienky uplatniť najneskôľ na ústnom
pojednávaní. Na neskôr podané námietky nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská i dotknuté orgány' inak podľa $ 42 ods.2 stavebného zákona ak dotknutý
oľgán, ktoý bol vyrozumený o začatíkonania, neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe, má sa zato,Že s vydaním územnéhorozhodnutia z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návľhu dlhšíčas, stavebný úrad
na jeho Žiadost' lehotu pľed jej uplynutím pľimerane predlŽi.

Ak sa niektoý z účastníkovkonania nechá v konaní zastupovat', musí jeho zástupca pľedložit'
písomné plnomocenstvo od toho účastníkakonania, ktoď sa dal zastupovat'.

<--_

Ing.Marek

Straka

starosta obce

Toto oznámenie obce Slovany o začati územnéhokonania o umiestnení stavby má povahu
verejnej rryhlášky podľa $ 36 ods. 4 zákona č. 5011976 Zb. o uzemnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v zĺeníneskoľšíchpredpisov a $ 26 spľávneho poľiadku a musí byť
vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doľučenia.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:

Vyvesené na web sídle obce dňa:

27./s - 2oĺ1
Z}- ďJ- . lpĺĺ
(-

Pečiatka a podpis starostu obce, ktoý potvrdzuje vyššieuvedené údaje

Zvesené z úľadnej tabule dňa:

Zvesenezweb sídla obce dňa

Pečiatka a podpis starostu obce, ktoý potvrdzuje vyššieuvedené údaje

oznómenie sa doruct;

1.
2.
3.

obec Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 - zverejnenie ozĺámenia
lng. PeterNemec, Komenského293,059 35 Batizovce

Vlastníci pozemkov dotknutých stavbou, vlastníci susedných pozemkov
- veľejná vyhláška

Dotknuté oľgány:

4.
5.
6.
7.
8.
9.

SPP - Distribúcia' a.s., Mlynské nivy 44lb,825 09 Bratis1ava26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 8l! í2Bratislava
SSD a.s., Pľi Rajčianke 29J718,01047 Zilna
Kľajskýpamiatťový tnaaŽl/rnä, Mariánske nám.19,010 01 ŽIlina
Tuľčianskavodárenská spol. a.s., Kuzmányho 25,036 08 Maľtin
okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, P. Mudroňa 45,036 01 Martin
10. okresný úrad Martin, odbor cestnej dopravy apozemných komunikácií, Nám' S.H.
Vajanského č. 1, 03601 Maľtin
11. okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životnéprostredie, Nám. S.H. Vajanského
č.l,03601 Martin

12. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
13. Slovenský vodohospodaľsky podnik, š.p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie I

Kľasku 3 1834, 92I 80 Piešťany
14. Slovenskýpozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bľatislava
15. Min' obrany SR, Agentura správy majektu' ČSA 7, 974 3l Banská Bystrica

