
OBEC ZÁHORSKÁ VES
Obecný úrad, Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves

Č.j. SOU-ZV/22/1574/105/ME/01 V Malackách dňa 13.02.2023

Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania.

Dňa 30.11.2022 podala spoločnosť SPP — distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 821 09 Bratislava,
zastúpenú splnomocneným zástupcom Ing. Jozefom Tardom, Plátennícka 2, Bratislava na tunajšom úrade
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná, 2.SC — líniová
stavbu“ na pozemkoch umiestnených v k. ú. Záhorská Ves (príloha č.1. oznámenia) v stavebnom konaní, ktorá
bola doplnená dňa 07.02.2023.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Na predmetnú stavbu sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje podľa $ 392 ods. 3, písm. c) stavebného
zákonač. 50/1976 Zb..

Popis stavby:
Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v obci Záhorská Ves
s [ým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL2 plynovodov bude 300 kPa. Projektje súčasťou
rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým

011 porúch.
sko sa nachádza v obci Záhorská Ves na uliciach Hlavná, Dlhá. Moravská, Pri barine, Železničná,

ostoti, V jertáši, Pod Výškom, Pri trati, Malá a Veľká ulička. Trasy rekonštruovaných plynovodovak sú navrhnuté vo verejných komunikáciách a chodníkoch s asfaltovým, dlaždicovým a betónovým
povrchom, v zelení. v upravenoma neupravenom teréne. Výstavbouplynovodu nedôjde k výrubu zelene na
existujúcich trasách. Stavbou nebude vyvolaná prekládka inžinierskych sietí. Po rekonštrukcii plynovodov
sa povrchy uvedú do pôvodného stavu.

10.

Cieľom stavby je rekonšírukcia plvnovodov a pripojovadch plynovodov v Záhorskej Vsi.
Rekonštruované STL plynovody sa vybudujú z polyetylénu PE 100 RCdimenzie — d110, d63, d50, d4, d32
g pripojovacie plynovodybudú dimenzie —- d40, 432. Všetky STL prípojky budú ukončené na hranici verejného a
súkromného pozemku, alebo pri objektoch v jestvujúcich skrinkách hlavným uzáverom plynu (HUP),
regulátorom tlaku plynu (RTP) — pri STL prípojkách, plynomerom s teplotnou kompenzáciou (nie pre viac
odberateľov), alebo v jestvujúcich skrinkách, hlavným uzáverom plynu (HUP). Obnovené plynárenské
zariadenia, budú vedené v pôvodných trasách, resp. vochrannom pásme póvodných plynovodov.

Obec Záhorská Ves ako vecne, miestne a správne príslušný stavebnýúrad podľa $ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších predpisov, v súvislosti s
nadobudnutím účinnosti $ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, v súlade s 8 39a ods. 3 písm. c) a $ 61 stavebného zákona
oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, zápisom do protokolu pri osobnej návšteve alebo písomným podaním na tunajšom
stavebnom úrade, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote dodajú svoje stanoviská dotknuté orgány
štátnej správy a dotknuté organizácie. V súlade s ustanovením $ 61 ods. 6 stavebného zákona,ak dotknutý orgán
štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a oboznámiťsa s dokumentáciou stavby pred uplynutím
uvedeného termínu na Okresnom úrade v Malackách, Záhorácka 2942/60A, Malacky,II. poschodie č. dv. 233
v pondelok od 8,00 do 15,00 hod., vstredu od 8,00 do 16,00 hod. po dohodnutí termínu emailom na
fircova.su(d)gmail.com alebo telefonicky č.t. 034/7971255.

Na námietky a pripomienky,ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.

Aksa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať. predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.



Začatie stavebného konania sa v zmysle € 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou,
preto musí byť podľa $ 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v. znení zmien a doplnení vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabulia internetovej stránke obce Záhorská Ves. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň
doručenia.

“ Boris Šimkovič
stayosta obce

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 45: A.202% Dátum zvesenia:

-—.7o A
OBEC ZÁHOR»:

pečiatka a podpis: Hlavná ulica 29, pečiatka a podpis.65 Záhorsk
Prílohy:

1. Zoznam dotknutých nozemkov
2. Prehľadná situácia

Doručísa:
Učastníci konania:
1. Obec Záhorská Ves - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia
2. SPP — distribúcia, a. ké nivy 44/b, 825 11 Bratislava - doručenie ve ejnou vyhláškou3. projektant: SPP — distribúcia, a.s., oddelenie projekcie — in na Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11

Bratislave - doručenie verejnou vyhlášk
Organizárie alebo občan ých vlastnícke alebo iné práva k pozernkom alebo stavbám môžu byťnavrnňovanou stavbou priamo dotknuté:

4. stníci pozemkov a nehnuteľností par,č. (v prilohe) v k.ú. Kostotište- doručenie verejnou vyhláškou
( situácia bude prílohou oznámenia zverejneného na výveske obce)

5. Vlastníci susedných pozemkov — doručenie verejnou vyhláškou

Dotknuté orgányštátnej správy, samosprávy a správcovia inžinierskych sietí:6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - posudzovanie vplyvov, Záhorácka2942/60A, 901 01 Malacky
7. Okresný úrad Malacky, odbor starosílivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny, Záhorácka2942/60 A, 901 01 Malacky
8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠVS, Záhorácka 2942/604, 901 01Malacky
9. Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie - OH Záhorácka 2942/60A. 901 01

Malacky
10. Okresný úrad Malacky. pozemkový a lesný úrad. Záhorácka 2942
11. Okresný úrad Malacky, odbor dopravy a pozemných komunikácií. Záhorácka 2942/60A, 901 0! Malacky12. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/694. 901 01 Malacky13. OR Hasičského a záchranného zboru, Legionárska 6. 901 01 Malacky
14. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
15. Obvodný banskýúrad, Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava
16. ZD a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 (09 Bratislava
18. BVSa.s., Prešovská 46, Bratislava
19. ST, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. SVP, š.p., Správa povodia Moravy,Pri Maline I. 901 01 Malacky
21. SVP,š.p., Karloveská 2. 842 17 Bratislava
22. Technická inšpekcia,a.s., Holekova 3, 811 04 Bratislava
23. Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

04, 901 01 Malacky



24. Úrad BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislav
25. Nafta, a.s., Votrubova1, 821 09 Bratislava
26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
27. spis

Na vedomie:
28. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava, Ing. Jozef Tarda

Vybavuje: Ing. Miriam Firčová


