
OBEC ROHOVCE
930 30 Rohovce

íslo: 85/2017-0002/SOcU (108/2017 - Roh)
V Šamoríne 06.03.2017

oZNÁnnENIE
o zAčArí sravEBNEHo KoNANIA A o upusTnNí úsrNEHo

KoNANIA
podl'a § 61 ods. 4 zékonaě.50lI976 Zb. o,ízemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zékon) v znení neskorších predpisov

Mesto Šamorín, IČO 00 305 723, Hlavná 37rg31 01 Šamorín, zasfupené primátorom mesta
Gabrielom Bárdosom, podalo dňa 05.01.2017 žíadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
,,Obytný súbor 13 R.D. v Šamoríne - Bučuháza - Elektroinštalácia", íIa pózemkoch parcela č.
14gl23, 1,57r 8ltlr 68tí3 a7711, v katastrálnom území Bučuházao mesto Šamorín. Uvedeným
dňom bolo zaóaté stavebné konanie.

Elektroinštalácia - predmetom je návrh zásobovania 13 rodinných domov elektrickou energiou.
V rámci tejto stavby budú riešené: 22 kV prípojka, trafostanica, 1 kV káblové rozvody, 1 kV
pdpojky, verejné osvetlenie.
22 kV VN prípoika - bude zemná a bude ukončený vo VN ronádzaěi novovybudovanej kioskovej
transformačnej stanici. Bod napojenia bude jestv. 22kV vzdušné VN vedenie ě.228.
Trafostanica pre dané územie sa navrhuje nová kiosková polozapustená trafostanica
s transformátorom 250 kVA.
1 kV káblové rozvody a 1 kV pdpojky - pre rozvod elektrickej energie v lokalite 13 RD sa navrhuje
podzemný 1 kV kábloqý rozvod. Bod napojenia pre novovybudovaný 1 kV rozvod bude nová
kiosková transformačná stanica . Z novej TS bude zásobovaná aj časť exist. 1 kV vzdušného vedenia
v danej lokalite.
Verejné osvetlenie - navrhuje sa podzemné káblové vedenie. Budú použité pozinkované oce]]ové
osvetťovacie stožiare s výbojkovými svietidlami 70 kW.

Po ukonČení zemných prác verejné priestranstvá musia byt'uvedené do póvodného stavu.

Pred realizáciou vÝkopovÝch prác ie nutné wtYčenie trasy iestv. podzemnÝch inž. sieti!!!

Mesto Šamorín ako správny orgán podťa § 27 ods. I zékonasNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vzneni neskoršíchpredpisov, zároveň ako príslušný stavebný úrad podťa §117 a §119 zákona č.
5011976 Zb. a § 5 ods. 1) zákona 60812003 Z. z. v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť
stavebníka a podťa § 61 ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov stavebného zákona

na základe žiadosti stavebníka:

zastúpené

ozn a m u j e

Mesto Šamorín tČo oo 305 723,Hlavná 37,
93101 Šamorín
s primátorom mesta Gabrielom Bárdosom

ktorumieniuskutočniť dodávatel'skv



na pozemku parcela Č.

v katastrálnom území:
mesto:

149123, l57, 8ll1, 68/13 a 77 l1

Bučuháza
Šamorín

v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a účastníkom konania stavby ,,Obytný súbor 13 R.D. v Šamoríne - Bučuháza -
Elektroinšta|ácia",napozemkochparcela č.149123,157,8ll1r68113a77llrvkatastrálnomúzemí
Bučuháza, mesto Šamorín

verejnou vyhláŠkou,
Pretože pre územie, ktorého sa návrh ýka, je stavebnému úradu dobre známte pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, tunajší úrad v zmysle
ustanovenia § 61 ods. 2 zélk. ě. 5011976 Zb. (stavebného zákona) upúšťa od miestneho zistenia
a ústneho konania.

Účastníci stavebného konania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona móžu svoje námietky a
pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámeníana
Mestskom urade v Šamoríne - spoločný obecný úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad,37lA
inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznétmia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy, inak sapodl'a § 61 ods, 3 stavebného zékonamázato,že ich stanovisko je kladné.

\r zmysle § 61 ods. 6 stavebnóho zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného
konania. Ak niektoý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane prediZí. Ak dotknuý
orgáy štátnej správy, ktory bol vyrozrrmený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote alebo
predlženej lehote svoje stanovisko k nawhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hťadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov roáodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Šamoríne - spoločný obecný
úrad - odbor stavebný, sídlom Gazdovský rad37lA.

f) ,a2

lzt1_./
Ing. Vojtech,Bajkaý/
vedúci socu v samodne

oBEc
Rmhť}vce
Bc. Eugen Horváth
starosta obce Rohovce

Toto ozniámenie má povahu verejnej vyhlášky podlia § 61 ods, 4 zákonač. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí bý'
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šamodn.

Vyvesené: 09.03.2017

Zvesené;

Pečiatka a podpis:



Rozdel'ovník:
l. Mesto Šamorín, Hlavná 37,931 01 Šamorín
2. TiborBekó, Slnečná 19,9310l Šamorín
3. ValériaBekóová, Slnečná 19,93l01 Šamorín
4. ZP- Richard Czinege, - HI-TECH ELEKTRO s.r.o., Ádorská 5400, g29 0l Dunajská Streda
5. Okresný Úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka78913,929

01 Dunajská Streda
6. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka

78913,929 0l Dunajská Streda
7. Okresné riaditeťsfuo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6,929 01 Dunajská

Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkoqf a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3,929 0I Dunajská

Streda
9. Okresné riaditel'stvo Hasičského azáchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko I102lI,

929 01 Dunajská Streda
10, Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6,816 47 Bratislava
ll. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta7233,929 0l

Dunajská Streda
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Regionálny hygienik, Velkoblahovská cesta i067, 929 01

Dunajská Streda
13. Technická inšpekciaa. s., pracoviskoNitra, Mostná 66,p . O. BOX 29B,949 01Nitra
14. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 8l7 62 Bratislava

15. Co spisov,ý materiál

Vybavuje: Ing. Ján Ravasz
Mestslqý urad v Šamoríne
Spoločný obecný urad - odbor stavebný
sídlom Gazdovsloý raď 37 lA,93 l 01 Šamorín
t. č.03l/ 562 4742


