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OBEC BRESTOVEC  
Hlavná č. 86, 946 17  Brestovec 

Č.j.:  2/2021-9/SP74-2                                                                      V Brestovci, dňa  04. februára  2021                          

 
 

   

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

O  z  n  á  m  e  n  i  e 

o začatí stavebného konania a  upustení od ústneho pojednávania    

  

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518  
(ďalej „stavebník“) na základe plnomocenstva zastúpená splnomocnencom: Obec Brestovec,  
so sídlom Hlavná 86, 946 17  Brestovec, IČO: 00 306 380, zastúpená starostom obce Peter Tóth,  
dňa 28.januára 2021  podala na Obec Brestovec žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:  
„Nájomný bytový dom 8 b.j. – časť Elektroinštalácia“ – v rozsahu SO 05.1 – 22 kV VN prípojka, SO 

05.2 – Transformačná stanica EH6, SO 05.3 – 1 kV rozvod, 
na pozemku s parc.  číslom: 201/3, 354/2, 162, 163/1, 163/16, 163/120 katastrálne územie Brestovec.  

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zlúčené s územným konaním.  

Obec Brestovec, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb.  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len „stavebný zákon“),  

v súlade s §61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania zlúčené v súlade s § 39a 

stavebného zákona s územným konaním dotknutým orgánom a verejnou vyhláškou účastníkom 

konania a súčasne oznamuje, že v súlade §142h (Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou 

spôsobenou ochorením COVID – 19)  nevykoná ústne pojednávanie a miestnu ohliadku. Predložený 

návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi 

konania. Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu 

svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania 

neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. V rovnakej lehote môžu 

oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, inak podľa  

§ 60 ods.5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov sa má za to, že ich stanovisko je kladné. 

Do podkladov návrhu rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť stavebnom úrade 

v pracovných dňoch. Vzhľadom na krízovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 pred 

nahliadnutím do spisového materiálu a projektovej dokumentácie kontaktujte referenta stavebného 

úradu na e-mailovej adrese: obec@brestovec.eu, prípadne telefonicky na tel.č. 035/77800 83, 

z dôvodu dohodnutia presného času a spôsobu na nahliadnutie.  

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné 

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona a bude 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Brestovec  a webovom sídle obce www.brestovec.eu, 

spolu so situačným výkresom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

                                                                             

 

 

                 Peter   T ó t h 
                       Starosta obce                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

http://www.brestovec.eu/


   +421- 35 77800 83                                                                                                                                    e-mail: obec@brestovec.eu 

Oznámenie sa doručí: 

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania: 

- Žiadateľ: ZsD, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava zastúpená splnomocnencom  Obec Brestovec  86, 946 17  Brestovec,  

- projektant:  e-Innovation s.r.o., Kostolné Kračany 461, 930 03  Kostolné Kračany 
- právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným  pozemkom 

a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté  a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov  

   - zverejnenou na úradnej tabuli a webovej stránke  obce Brestovec     
 

Zverejnené:  na úradnej tabuli a webovom sídle obce: www.brestovec.eu 
 
Od: 08.02.2021 do: 22.02.2021   

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:   
 

Dotknutým orgánom:  
2.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno 

3.  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16, 945 01  Komárno 

4.  Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01  Komárno - odbor starostlivosti o ŽP 

5.  Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

6.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava   

7.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ , Ľanová 17,  940 01 Nové Zámky   
8.  SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava   

Na vedomie: 

9. Obec Brestovec, Hlavná 86, 946 17  Brestovec -  splnomocnenec navrhovateľa 
 

10. a/a 
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