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OZNÁMENIE 
o začatí kolaudačného konania stavby (§ 80) a pozvanie na ústne pojednávanie 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 
 

Navrhovateľ fy. Stredoslovenská distribučná, a. s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 
Žilina , v zastúpení fy. PETROSTAV SK, s. r. o., sídlo Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 
podal dňa 02.01.2023 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia na užívanie inžinierskej 
líniovej stavby „12447 – Zubák, Brehy: Zahustenie TS“, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN C 
126/1, KN C 1296 – KN E 1205/2, KN C 1295 – KN E 1204/1, KN C 445, KN C 251/1 
v katastrálnom území Zubák, obec Zubák ako líniová stavba.  

Stavba je členená na úseky VN káblová prípojka, koncová kiosková trafostanica s možnosťou 
pripojenia nových odberných miest v lokalite, NNK káblové rozvody, ako novo budovaná časť stavby, 
rekonštrukcia jestvujúceho vzdušného vedenia. 

Uvedeným dňom sa začalo kolaudačné konanie stavby. 
 Obec Zubák, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, v súlade s § 80 ods. 1 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 18 ods. 3  a § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok) oznamuje verejnou vyhláškou začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

 
28. február 2023 o 0900 hod. (utorok) so stretnutím na mieste stavby. 

  
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach č. 

dv. B4 (úradné dni: pondelok 7.15-12.30; 13.00-15.15, streda 7.15-12.30; 13.00-16.00, piatok 7.15-12.00). 
K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný predložiť: 
a) doklady o vytýčení stavby, protokol o dodržaní normy pre priestorovú úpravu 
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú 
a bezpečnú prevádzku (revízne správy a skúšky), správu o výsledku komplexného vyskúšania, 
prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala; zápisy o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich 
dodávok, doklady o odstránení závad a nedorobkov 
c) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, stavebné povolenie, 
územné rozhodnutie 
d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, resp. 
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia  
e) ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia, stavebný denník 
f) geometrický plán o zavedení zmien v KN (vrátane ochranných pásiem) 
g) zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 
h) prehlásenie zhotoviteľa o realizácii stavby v zmysle overenej projektovej dokumentácie 
i) certifikáty použitých materiálov, vyhlásenia o zhode 
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j) vyjadrenie Okresného úradu Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 
odpadového hospodárstva 
 Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie 
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému 
úradu písomnú plnú moc. 

 
 
 

Pavol Gelo 
starosta obce 

 
 
 
 
Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 26 správneho 
poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zubák a zároveň na webovej stránke 
obce www.obeczubak.sk. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
 
1.Úradná tabuľa 
 
Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa ............................................... 
 
 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ..................................................................... 
 
2.Webová stránka obce  
 
Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa .............................................. 
 
 
 
Podpis a  pečiatka a podpis oprávnenej osoby: ...................................................................... 
 
 
Príloha : 

- porealizačné zameranie 
 
 

- Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, 
stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznámi účastníkom konania 
začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou - § 80 ods. 1 stavebného zákona. 
- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo 
ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho 
poriadku. 
- Účastníkom konania sa oznámenie doručí formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa jedná 
o líniovú stavbu. 
 
Verejnou vyhláškou sa doručí: 
1. Navrhovateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
v zastúpení: PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín   
2. Projektant: Binó, s.r.o., p. Ing. Štefan Binó, Jaseňová 3223/343, 010 07 Žilina 
3.   p. Magdalena Pikorová, Eduarda Nécseya 3167/2, 010 08 Žilina 
4. Zhotoviteľ: PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín  
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Dotknuté orgány a organizácie: 
5. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  
6. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
8. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
9. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor CaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 
10. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica 
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Stred 46/6, 017 01  Považská Bystrica 
12. Slovenský vodohosp. podnik, š. p., OZ Povodie horného Váhu, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok 
13. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP,  Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
14. Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza  
15.  Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín  
16. Obec Zubák, 020 64 Zubák 164 
17. Stavebný úrad: TU! 
 
Na vedomie: 
18. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
v zastúpení: PETROSTAV SK, s. r. o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín 
 


