
OBEC  SUŠANY 
Obecný úrad Sušany 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Č. 73/2020/66-002                                                                     Sušany, 23.03.2020 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

O Z N Á M E N I E 

o začatí územného konania o umiestnení stavby s upustením od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania  
 

 Dňa 16.03.2020 podal navrhovateľ Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 

Hrnčiarske Zalužany IČO: 00318795 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení líniovej stavby „HRNČIARSKE ZALUŽANY, ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ 

KANALIZÁCIE ul. CINTORÍNSKA“, na pozemkoch v katastrálnom území Hrnčiarske Zalužany, na 

pozemkoch C-KN parc. č. 849, 1/2, 358 (E-KN 1010/201), 365/1 (E-KN 199), 1002, 1001(E KN 1019), 

365/1 (EKN 197/1).  Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

  

Účastníci konania: 

Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany - navrhovateľ 

+ vlastníci stavbou dotknutých nehnuteľností a susedných nehnuteľností, ktorým postavenie účastníka 

územného konania vyplýva z ustanovenia § 34 ods. l a 2 stavebného zákona. 

 

Nakoľko je predmetom konania umiestnenie líniovej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, je 

územné konanie v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou. 

 

Projektovú dokumentáciu stavby pre územné konanie v 07/2018 vypracoval Ing. Peter Nemec, Komenského 

293, 059 35 Batizovce, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 3750*A*2-2. 

 

Obec Sušany je príslušným stavebným úradom pre Obec Hrnčiarske Zalužany na základe určenia Krajského 

stavebného úradu v Banskej Bystrici zo dňa 31.05.2005 zo dňa KSUBB-2005-716/1322-2-OŠSS-Sl. 

 

Popis stavby: Účelom stavby je vybudovanie gravitačnej vetvy „C“ vrátane kanalizačných odbočiek (21 

ks) so záslepkami k jednotlivým nehnuteľnostiam. Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať splaškové 

odpadové vody z ulice Cintorínskej do existujúcej kanalizačnej šachty „Š“ osadenej na Hlavnej ulici (šachta 

osadená v cestnom telese III/2740). Odpadové vody tak budú čistené v jestvujúcej ČOV a vypúšťané do 

recipienti – vodného toku Suchá, rkm 20,15 , pravobrežne (bez zásahu a zmeny). Navrhovaná vetva „C“ 

bude križovať cestu III/2740, križovanie je riešené pretlakom dĺžky 12 m. Štartovacia jama 8x4m je riešená 

v zelenom páse, na pozemku investora KNC 365/1, cieľová jama 2x2m v chodníku na pozemku KNC 1/2. 

Následne gravitačná vetva „C“  v celej jej projektovanej dĺžke bude sledovať niveletu spevnenej 

komunikácie ul. Cintorínska. V lomových bodoch a v požadovaných vzdialenostiach (max. 50 m) na trase 

gravitačnej vetvy budú vybudované kanalizačné šachty 16 kusov. Na kanalizačnej trase sú navrhované 

jednoduché kolmé odbočky príp. šikmé odbočky podľa miestnych podmienok s uzáverom (záslepkou), pre 

napojenie kanalizačných prípojok. Najmenšia svetlosť prípojky je DN 150 mm, vedená v min. jednotnom 

spáde 2,0%. 

 

Stavebné objekty  

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

PROJEKTOVANÉ KAPACITY CELKOVO 

GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA DN300 MM    579 M 

KANALIZAČNÉ ŠACHTY NA GRAVITAČNEJ VETVE  16 KS 

KANALIZAČNÉ ODBOČKY GRAVITAČNÉ DN 300/150MM 21 KS 
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Obec Sušany, zastúpené starostom Mgr. Štefanom Vaclavikom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 

117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o 

umiestnení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 36 

ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania v 

zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliada. V rovnakej lehote oznámia 

svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je 

kladné. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť len po telefonickom dohovore na tel. č. 047/4308414. 

Miesto a spôsob nahliadnutia bude v prípade potreby individuálne dohodnutý. Ak sa nechá niektorý z 

účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 

potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 

 

 

 

Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 

                                                 starosta 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a v zmysle § 36 ods. 4 zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v platnom znení. 

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, 

musí byt' oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 

vyvesenia je dňom doručenia. Toto oznámenie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli 

správneho orgánu.  

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 26.03.2020     Zvesené z úradnej tabule: 

     dátum, pečiatka, podpis                      dátum, pečiatka, podpis 
 

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Obec Hrnčiarske Zalužany, so sídlom Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Banskobystrický samosprávny kraj, odbor hospodárskej stratégie a riadenia majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská 

Bystrica 

Ďalšie fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť uvedenou 

stavbou priamo dotnuté sa upovedomujú verejnou vyhláškou 

 

Dotknutým orgánom : 

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petofiho č. 1, 984 38 Lučenec 

3. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Šibeničný vrch 716, 979 80 Rimavská Sobota 

4. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 

5. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec 

6. Karman s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Nám. republiky 26, 984 0 1 Lučenec 

8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec 

9. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10. Slovak Telekom a.s.,  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11. ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

12. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 

13. SPP-Distribúcia, a.s. , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod 04, Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská 

Sobota 

15. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 

16.Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta č.5, 974 01 Banská Bystrica 


