OBEC VYHNE
Vyhne 100, 966 02 Vyhne

Stavebný úrad
________________________________________________________________________________
Číslo spisu: OCU-2018/00142
Vybavuje: Ing. Gocník

Vyhne
25.04.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
Obec Vyhne, ktorá je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným
stavebným úradom, postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona prerokovala návrh zo dňa
04.03.2019 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „11736 – Vyhne – Teplice –
rozš. NNK“ na pozemkoch parcelné čísla - líniová stavba v katastrálnom území Vyhne, obec Vyhne
navrhovateľa Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 442
151 v územnom konaní s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania. Stavebný úrad posúdil návrh
podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil
vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
„11736 – Vyhne – Teplice – rozš. NNK“
na pozemkoch parc.č. – líniová stavba
v katastrálnych územiach Vyhne, obec Vyhne
tak ako je zakreslené v situácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia (pre navrhovateľa).
Členenie stavby:
SO 01 - NN vedenia káblové
I. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v zmysle prílohy územného rozhodnutia o umiestnení stavby (situácie)
a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Michal Borsík,
autorizovaný stavebný inžinier, čís. op. 61188 * A2, EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01
Liptovský Mikuláš.
Stavba obsahuje:
SO 01 - NN vedenia káblové:
Z NN rozvádzača trafostanice TS 372/ts/vyhne_chaty na pozemku parc. č. CKN 372/1 z poľa č. 5 sa
vyvedie nové NN podzemné káblové vedenie typu (N)AYY-J 3x240+120 mm2 o dĺžke 357 m po
pozemkoch parc. č. CKN 372/1, CKN 2192/1, CKN 2192/2, CKN 2192/5, CKN 333/1, CKN 2174/1,
CKN 3526, CKN 3501. Nové káblové vedenie sa zaslučkuje v novovybudovanej 1-PRIS 7.1 W 2/6 P2
umiestnenej na pozemku parc. č. CKN 3501 a ukončí sa v novovybudovanej 2-PRIS 7.1 W 2/6 P2
umiestnenej na pozemku parc. č. CKN 3501 podľa výkresu č.2 - situácia. Rozpojovacie skrine budú
slúžiť na pripojenie nových odberných miest.
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Nové káblové NN vedenie bude v celej dĺžke uložené v chráničke FSX-PEG 0110, na ktorej bude
uložená výstražná fólia.
Uloženie nových NN podzemných distribučných rozvodov cez miestnu komunikáciu sa prevedie
pretlakom popod miestnu komunikáciu na pozemku parc. č. CKN 333/1. Okolo dažďovej šachty na
pozemku parc. č. CKN 3501 pri hoteli SITNO sa rozreže miestna komunikácia, aby bolo možné túto
šachtu obísť.
V rámci rekonštrukcie existujúcej stožiarovej trafostanice sa prevedie demontáž poistkového základu
a VN poistiek. Existujúca stožiarová TS do 630 kVA na pozemku parc. č. CKN 372/1 s osadeným
transformátorom 160 kVA bude vystrojená s novými poistkovými spodkami PS-E 25/100 + HDA 24
MA NNH do ktorých sa osadia VN poistky - VN IEC 282-1 24 kV 16 A pre TR 160 kVA. Preponky z
exist. VNV na poistkové spodky realizovať pomocou izolovaného vodiča 22-BSZV-W 70. Uchytenie
na AlFe sa prevedie za pomoci PPN svorky FARGO. V NN rozvádzači sa predĺžia existujúce
zbernice a k existujúcim 4x400A odpínačom sa doplnia nové poistkové odpínače 2x400A typu
Mersen MULTIVERT 400.
2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
a) StVPS. a.s. (č. TPC 2317/2018 zo dňa 05.12.2018)
- pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu v správe nášho
závodu po ukončení realizácie stavby, stavbu zamerať geometrickým plánom za účelom
zriadenia vecného bremena a uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena,
- pri realizácií hore uvedenej stavby musí byť dodržané ochranné pásmo verejného vodovodu
a to min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany
v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
pri možnom súbehu alebo križovaní rešpektovať STN 73 6005, v mieste križovania vykonávať
výkopové práce ručne,
- prizvať zástupcu StVPS, závod 06 Zvolen k prevzatiu prác, ktoré budú výstavbou zakryté
(križovania) a o kontrole vykonať zápis,
v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je realizátor stavby povinný na
požiadanie zástupcu nášho závodu na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti
našich sietí,
- ku kontrole dodržania našich podmienok v miestach stretu záujmov prizvať zástupcu
prevádzky vodovodov Banská Štiavnica ešte pred zásypom a zdokumentovať zápisom z
kontroly pre zástupcu prevádzky,
v prípade, že pri realizácii stavby dôjde k poškodeniu verejného vodovodu, zabezpečí investor
opravu tohto potrubia výhradne u StVPS prevádzky vodovodov Banská Štiavnica
ku kolaudácii doložiť stanovisko oprávnenej osoby StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad
Hronom o dodržaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení a v rozhodnutí o umiestnení
stavby a stavebnom konaní,
- v prípade nedodržania našich podmienok nedáme súhlasné stanovisko k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia a budeme trvať na ich splnení.
b) Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZH-OSZP002125-2/2019 zo dňa 19.02.2019)
- v priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch,
- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby
investora,
- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie
alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákon o odpadoch,
- zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom
mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v
súlade so zákonom o odpadoch,
- prebytočnú výkopovú zeminu možno využiť na terénne úpravy len v súlade so stavebným
zákonom,
- pred použitím stavebného odpadu vrátane výkopovej zeminy na terénne úpravy mimo miesta
jej vzniku, je držiteľ odpadu povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch,
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stavebník po realizácii stavby predloží príslušnému stavebnému úradu doklady o spôsobí
nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (č. OU-ZH- OSZP2019/002121 zo dňa 06.02.2019)
- pri zemných prácach postupovať v súlade s požiadavkami ochrany prírody tak, aby nedošlo k
zásahom do biotopov národného významu Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky,
- každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu,
- ak činnosť vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degenerácii, k
narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany
prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže,
- v prípade, že pri realizácií zemných prác bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich
mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa
§ 47 zákona o ochrane prírody a krajiny príslušnú obec Vyhne; výrub drevín je potrebné
minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného
obdobia (október - marec).
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU-ZH-OSZP-0021102/2019 zo dňa 04.02.2019)
- pri realizácii prác a užívaní stavby je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona
č. 364/2004 Z, z, o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor (OU-ZH-PLO-2019/002087 zo dňa
04.02.2019)
- použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonávať tak, aby bolo čo
najmenej narušené obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy,
- minimalizovať výmeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel,
- práce na poľnohospodárskej pôde vykonávať mimo vegetačného obdobia resp. po zbere
úrody,
- pred výstavbou navrhovaný zámer včas prerokovať s vlastníkmi pôdy. Rešpektovať a
zabezpečiť plnenie podmienok uložených vlastníkmi pôdy; v prípade vzniku škody, je investor
povinný v plnom rozsahu ich uhradiť,
- pred začatím použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely vykonať skrývku
humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy podľa spracovanej bilancie skrývky
vyhotovenej spoločnosťou EUB, s.r.o., so sídlom Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš, Pri
výkopových prácach oddeliť humóznu vrstvu pôdy od podorničia,
- na náklady investora narušenú poľnohospodársku pôdu uviesť do pôvodného stavu podľa
návrhu vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu vypracovaného spoločnosťou
EUB, s.r.o., so sídlom Priehradná 1690/30, Liptovský Mikuláš,
- investor stavby je povinný dodržať termín zahájenia a ukončenia prác na poľnohospodárskej
pôde od septembra 2019 do augusta 2020, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do
pôvodného stavu. Zápis o vrátení poľnohospodárskej pôdy späť do poľnohospodárskej výroby
doručiť tunajšiemu odboru najneskôr do 10. septembra 2020,
- po uložení elektrického kábla do zeme, trasu v teréne vyznačiť v súlade s predpísanou normou
tak, aby pri vykonávaní agrotechnických prác na poľnohospodárskej pôde nedošlo k jej
poškodeniu,
- investor stavby je povinný znášať všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zriadenia
vecného bremena voči vlastníkom dotknutých pozemkov, z dôvodu uloženia elektrického kábla
do zeme.
Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“), Žilina (SW11736 zo dňa 19.02.2018)
- v celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma navrhovaných
elektroenergetických zariadení.
- žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom
územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových
ochranných pásiem stavby,
- stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a
funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk,
-

c)

d)

e)

f)
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-

ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

3. V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
4. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote predĺžiť,
len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení jeho platnosti
právoplatne skončené.
5. V zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
II. Námietky účastníkov konania neboli podané.
Odôvodnenie:
Dňa 04.03.2019 podala spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01
Liptovský Mikuláš, IČO: 36 442 151 podala dňa 04.03.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby „11736 – Vyhne – Teplice – rozš. NNK“ na pozemkoch parcelné čísla - líniová
stavba v katastrálnom území Vyhne, obec Vyhne.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým
orgánom oznámením číslo OCU2019/00142 zo dňa 12.03.2019 a na prerokovanie návrhu nariadil
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.04.2019. Zároveň upozornil
účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky mohli uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Súčasne boli upovedomení, že v odvolacom konaní sa
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). Dotknuté orgány boli poučené, že
svoje stanoviská mali oznámiť v rovnakej lehote a, že ak na posúdenie potrebujú dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na ich žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí. Zároveň ich stavebný úrad poučil, kde mohli nahliadnuť do
podkladov konania. Stavebný úrad oznámil začatie účastníkom územného konania podľa
ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou. Oznámenie bolo vyvesené na
úradnej tabuli obce Vyhne od 18.03.2019 do 02.04.2019. Ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním sa uskutočnilo dňa 12.04.2019. O priebehu ústneho pojednávanie spojeného s miestnym
zisťovaním je spísaná zápisnica.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hľadiska starostlivosti
o životné prostredie s cieľom trvale udržateľného rozvoja a potrieb požadovaného opatrenia v území
a jeho dôsledkov, zároveň posúdil jeho súlad s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona.
K umiestneniu stavby a k projektovej dokumentácii sa vyjadrili: StVPS, a.s. Závod 06, Žiar
nad Hronom; SPP - distribúcia a.s., Bratislava; Slovak Telekom a.s., Bratislava; Orange Slovensko
a.s., Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; upc broadband Slovakia s.r.o. Bratislava; Energotel
a.s., Bratislava; obec Vyhne; Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor; Okresný
úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru Žiar nad Hronom; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku. Stavebný
úrad zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a posúdil vyjadrenia účastníkov konania.
Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o energetike) držiteľ povolenia alebo
ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích
pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie
prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete,
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distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo
havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku
osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu
uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia navrhovateľa na uskutočnenie stavby
vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.
Podľa § 11 ods. 5 zákona o energetike ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku
výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu
škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je vlastník
nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa neposkytuje jednorazová náhrada
podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov
odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za
nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti
na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na
rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si
nároku u držiteľa povolenia.
Podľa § 11 ods. 6 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je
povinná konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej
nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných
prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinná uviesť pozemky do pôvodného stavu,
alebo ak to nie je možné, je povinná uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
Podľa § 11 ods. 8 zákona o energetike povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku
1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do
katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.
Podľa § 11 ods. 9 vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na
primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri
užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia,
okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.
Podľa § 11 ods. 10 nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného
vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník
nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr
však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri
zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného
bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie
zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne
oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak
sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú,
každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do
šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že umiestnenie nie je v rozpore so zásadami územného plánovania v obci, zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie neohrozuje.
Účastníci konania proti umiestneniu stavby nepodali námietky ani stanoviská dotknutých orgánov nie
sú negatívne, preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok podľa zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vo výške 100,00 €.
Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu
možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na
stavebný úrad – obec Vyhne, Vyhne 158, 966 03 Sklené Teplice.
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Po vyčerpaní opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať správnym súdom
podľa správneho súdneho poriadku.

Ervín Családi
starosta obce

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona doručené formou
verejnej vyhlášky. Na základe tohto je obec povinná toto rozhodnutie po jeho doručení:
vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní
vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase prípadne v miestnej tlači a na internete

Vyvesené dňa: ......................................

Zvesené dňa: .........................................

...................................................
pečiatka a podpis
Príloha pre navrhovateľa 1x dokumentácia pre územné rozhodnutie súčasťou ktorej je overená
situácia.

Rozhodnutie sa doručí:
1. Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
2. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
3. EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 442 151
4. Obec Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne
5. ASPECT – VYHNE, a.s., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
6. MO SR Bratislava, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 8
- Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 4, 974 31 Banská Bystrica
7. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
- správa CHKO Štiavnické vrchy
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
- odbor starostlivosti o životné prostredie
- pozemkový a lesný odbor
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar
nad Hronom
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26
13. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská
Bystrica
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