
Obec Sekule
Mesto Senica _ Spoločný obecný úrad , Štefánikova í408/56, 9o5 25 Senica

C. j.: SOU- 147212022 - PLA
Vybavuje: lng. Planka
Č' tel.:og+ĺô5'12642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici, dňa 19.9.2022

oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho poiednávania - vereiná whláška

Stavebnĺk AToPs Development s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, v zastúpenĺ Healthy Work s.r.o.,
Jankolova 7, Bratislava podali dňa 05.09.2022 na tunajšom úrade Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
,,obecný úrad s bytovým domom Sekule _ objekt so - í02 - Prekládka vzdušného Káblový rozvod"
ako lĺniová stavba na pozemkoch par. č,.2l1,247,26113,25111, 25112,261146,261147,261148,261149
v katastrálnom územĺ Sekule.

obec Sekule vydala pod. č. SoÚ - 73212022 -PLA dňa 25.05.2022 územné rozhodnutie na stavbu,, obecný
Úrad s bytovým domom ,, katastrálne Územie Sekule'
Z dôvodu výstavby nového obecného úradu s bytovým domom Sekule vznikla nutnosť riešiť prekládku
existujúcich NN sietí vedených cez riešenú lokalitu. Uvedená prekládka sa zrealizuje nasledovne:
2x poistkové skrine SRS, sa osadia k podpernému bodu č. 99. Podperný bod č. 99 sa vymení za nový koncový
podperný bod vrátane prĺslušnejvýzbroje. Znovej poistkovejskrine SR5 sa napoja.existujúce vzdušné NN linky
na podperných bodoch č. 101, 114,116. Existujúca vzdušná linka vedená medzi stlpmi 99 - 116' 'l0'l a114 sa
zdemontuje a nahradĺ sa novým káblovým prepojom. Z dôvodu demontáŽe podperného bodu č. 113 z ktorého je
v súčasnosti napojený kultúrny dom je nutne zrealizovať nové napojenie kultúrneho domu na rl. Energiu.
Napojenie sa zrealizuje z novobudovanej NN skrine SR5/3 riešenej v rámci káblových rozvodov NN. Vedľa
poistkovej skrine SR5/3 sa osadĺ nový elektromerový rozvádzač RE s istením 25N4o0v pre napojenie
existujÚceho rozvádzača kultúrneho domu.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie .

obec Sekule, ako prĺslušný stavebný úrad podľa s 117 zákona č'50/1976 Zb. oúzemnom plánovanĺ
a stavebnom poriadku /stavebný zákonl v znenĺ neskoršĺch zmien a doplnkov oznamuje začatie stavebného
konania spojeného s územným, a pretoŽe stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a Žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,

upúšt'a

sa v zmysle S 61 odst. 2 zákona č,' 5011976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znenĺ neskoršĺch predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastnĺci konania mÔŽu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v Úradných dňoch.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákona v znenĺ neskorších
predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Vyvesené dňa Zvesené dňa .'.

Pečiatka, podpis
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Oznamuie sa:

1. Veľkému počtu účastnĺkov konania a účastnĺkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
2. Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, Bratislava - splnomocnenec
3. AToPs Development, s.r.o', Mlynské Nivy 48' Bratislava
4' Pro NES s.r.o, Bojnická 3, Bľatislava, lng. Ľuboš Nekoranec
5. okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP Senica
6' okresný úrad Senica, odbor krĺzového riadenia Senica
7. okresný úrad Senica, pozemkov'ý a lesný odbor Senica
8. okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici
9. okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici, okresný dopravný inšpektorát v Senici
10. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s', Bratislava
13' sPP - distribúcia a.s', Bratislava
14' Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
15' slTEL s.r'o', Zemplĺnska 6, Košice
16. ALM|R s FAM|LY s.r.o., Strečianska 3058/3, Bratislava
17. Obec Sekule 2 x
18. spis



Obec Sekule
Mesto Senica - Spoločný obecný úrad , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

C. j.: SOU- 147312022 - PLA
Vybavuje: lng. Planka
Č. tel.: o34t6512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici, dňa 19.9.2022

oznámenie o začatí stavebného konania a uoustenie od ústneho poiednávania - vereiná whláška

Stavebnĺk ZápadosIovenská distribučná, a.s., čulenova 6, Bratislava v zastÚpenĺ Healthy Woľk s.r.o.,
Jankolova 7, Bratislava (splnomocnený spoločnosťou AToPS Development, s.r.o., Mlynské Nivy 48' Bratislava)
podali dňa 05.09'2022 na tunajšom úrade Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu ,,obecný úrad s bytovým
domom Sekule - objektso- í04 KábIový rozvod" ako lĺniová stavba na pozemkochpar.č.2l1,247,25'll2,
26'l 146, 261 l47, 26'l l48, 26'l l49 v katastrálnom územĺ Sekule.

obec Sekule vydala pod' č. soÚ _ 732t2o22 -PLA dňa 25'05'2022 územné rozhodnutie na stavbu ,, obecný
úrad s bytovým domom ,, katastrálne územie Sekule.

Z dôvodu výstavby nového obecného úradu s býovým domom Sekule vznikla poŽiadavka pre napojenie
celkom 34 odberných miest dimenziou hlavného ističa pred elektromerom 3x B25 A, 1 odberných miest
s dimenziou hlavného ističa pred elektromerom 3x B 40A a jedného odberného miesta s dimenziou hl. ističa 3x
863A - obecný úrad. Predmetný obecný úrad s bytovým domom bude moŽné napojiť z existujúcej trafostanice T
s0056-001 -riešisamostatnáPD.Zexistujúcejtrafostanicebudúvedenékáble3xNAYY-J4x240mm2,ktoré
napájajú poistkové skrine sR5/0, sR5/2, sR5/3. Nové poistkové skrine SRS budú osadené na verejne
prĺstupnom mieste. Z poistkovej skrine SR5/2 bude napojený elektromerorný rozvádzač RE1 a elektromerový
rozvádzačRE2.z poistkovej skrine SR5/3 bude napojený noW elektromerový rozvádzač RE pre kultúrny dom.

Uvedeným dňom podania žiadosti boIo začaté stavebné konanie .

obec Sekule, ako prĺslušný stavebný úrad podľa s 117 zákona č'50/'1976 Zb. oúzemnom plánovanĺ
a stavebnom poriadku /stavebný zákonl v znenĺ neskoršĺch zmien a doplnkov oznamuje zaóalie stavebného
konania spojeného s územným, a pretoŽe stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a Žiadosť
poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,

upúšt'a

sa v zmysle $ 61 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znenĺ neskoršĺch predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Učastnĺci konania môŽu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných dňoch.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákona v znenĺ neskoršĺch
predpisov' Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu '15 dnĺ na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Vyvesené dňa Zvesené dňa
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Oznamuie sa:

1. Veľkému počtu účastnĺkov konania a účastnĺkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
2. Healthy Work s.r.o., Jankolova 7, Bratislava - splnomocnenec
3. ATOPS Development, s.r.o., Mlynske Nivy 48, Bratislava
4. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
5. Pro NES s.r.o, Bojnĺcká 3, Bratislava, lng. Ľuboš Nekoranec
6. okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP Senica
7. okresný Úrad Senica, odbor krĺzového riadenia Senica
8. okresný úrad Senica, pozemkoqý a lesný odbor Senica
9. okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici
10. okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici, okresný dopravný inšpektorát v Senici
11. Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava
14. sPP - distribúcia a.s., Bratislava
15. Slovak Telekom a's., Bajkalská 28, Bratislava
16. slTEL s.r.o., Zemplĺnska 6, Košice
'l7. ALM|R s FAM|LY s'r'o., Strečianska 3058/3, Bratislava
18. Obec Sekule 2x
19. spis


