
              Obec Plavecký Mikuláš 

Obecný úrad Plavecký Mikuláš,  

906 35  Plavecký Mikuláš 307 

                                                               

Č.j.: SOÚ-PM/2022/145/Mr-1                                                             Plavecký Mikuláš, 09. 08. 2022 

 

 

 

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 
 

 

Vec: 

Oznámenie o začatí konania 
 

Obec Plavecký Mikuláš ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov,(ďalej len stavebný zákon) 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“, podľa § 68 
a podľa §61 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní oznamuje 
 
 

začatie konania o  zmene stavby pred jej dokončením  
 

 
na stavbu:  „L13.0404.18.0001 SA_Plavecký Mikuláš, V216 VNK, TS" 

na pozemku parc. č.: 

reg. „C“ KN:  4963/4, 4963/5, 4963/6, 4963/7, 5398, 5397, 5390/1, 5402/3, 5389/2, 

5388/2, 5389/4, 5388/1, 5426/2, 5426/4  

reg. „E" KN:   4963, 5397, 5390, 5402/2, 5389, 5388, 5426/23.  

katastrálne územie:  Plavecký Mikuláš  

stavebník:  Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 
   
O vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením požiadala v zastúpení stavebníka 
spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, tunajší 
stavebný úrad písomným podaním zo dňa 04.07.2022 (doplnené dňa 20.07.2022). 
 

Na stavbu bolo vydané tunajším stavebným stavebné povolenie č.j.:  
SOÚ-PM/2020/96/33/Mr zo dňa 02.12.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.07.2008. 
 
POPIS STAVBY - zmena: 
Pôvodný rozsah stavby „L13.0404.18.0001 SA_Plavecký Mikuláš, V216 VNK, TS" sa navýši 
o stavebný objekt SO 26.1 – Priloženie úložného optického kábla. Optický kábel bude 
uložený do výkopu ku VNK vedeniu, a to v úseku od prechodového PB č. 1 (miesto 
osadeného odpínača UO č. 1, zemná šachta SGLB „A“) cez spínaciu stanicu EH6 (zemná 
šachta SGLB „D“)  existujúce priehradové trafostanice TS 0039-004 (zemná šachta SGLB 
„F“) a TS 0039-005 (zemná šachta SGLB „E“). 
 

 
Nakoľko sú stavebnému úradu pomery staveniska známe a žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. 



Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 pracovných dní 
odo dňa doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na 
tunajšom stavebnom úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány štátnej správy a dotknuté organizácie. S opodstatneným odôvodnením je možné 
požiadať o predĺženie termínu na zaujatie stanoviska. 

 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 36 stavebného zákona na 

námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať 
a zároveň v zmysle § 42 ods 4) stavebného zákona, že v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené byť mohli. 

 
V súlade s § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol 

vyrozumený so  začatím stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v úradné dni na Obecnom úrade 

v Plaveckom Mikuláši (kancelária stavebného úradu). 
 
 V prípade, že sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 
 
Začatie konania je v zmysle § 36 ods. 4, §61 a §42 ods. 2 stavebného zákona oznámené 

verejnou vyhláškou , preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vyvesené po dobu 15 dní na Obecnom úrade v Plaveckom Mikuláši  a zároveň spôsobom v 
mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Správny orgán 
zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, 
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie 
týka. 

 

 
 

 
 

 

Ing. Peter Válek 
starosta obce 

 

 
 

oznámenie bolo vyvesené dňa: ........................ na: internetovej stránke Obce Plavecký Mikuláš 

www.plaveckymikulas.sk a na úradnej tabuli 

Stavebného úradu Plavecký Mikuláš 

umiestnenej pri budove Obecného úradu 

Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš č. 307, 

906 35 Plavecký Mikuláš 

 

 

oznámenie bolo zvesené dňa: ........................ na: internetovej stránke Obce Plavecký Mikuláš 

www.plaveckymikulas.sk a na úradnej tabuli 

Stavebného úradu Plavecký Mikuláš 

umiestnenej pri budove Obecného úradu 

Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš č. 307, 

906 35 Plavecký Mikuláš 

 
 
 

http://www.plaveckymikulas.sk/
http://www.plaveckymikulas.sk/


Doručuje sa: 
 
Navrhovateľ: 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava v zastúpení ELSPOL – SK, s.r.o., 

Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 
Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a 

stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením 

priamo dotknuté, 
2. Vlastník pozemku parc. č. 4963/4 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
3. Vlastník pozemku parc. č. 4963/5 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
4. Vlastník pozemku parc. č. 4963/6 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
5. Vlastník pozemku parc. č. 4963/7 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
6. Vlastník pozemku parc. č. 5398 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
7. Vlastník pozemku parc. č. 5397 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
8. Vlastník pozemku parc. č. 5390/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
9. Vlastník pozemku parc. č. 5402/3 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
10. Vlastník pozemku parc. č. 5389/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
11. Vlastník pozemku parc. č. 5388/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
12. Vlastník pozemku parc. č. 5389/4 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
13. Vlastník pozemku parc. č. 5388/1 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
14. Vlastník pozemku parc. č. 5426/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
15. Vlastník pozemku parc. č. 5426/4 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „C“ – doručenie verejnou vyhláškou 
16. Vlastník pozemku parc. č. 4963 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
17. Vlastník pozemku parc. č. 5397 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
18. Vlastník pozemku parc. č. 5390 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
19. Vlastník pozemku parc. č. 5402/2 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
20. Vlastník pozemku parc. č. 5389 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
21. Vlastník pozemku parc. č. 5388 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
22. Vlastník pozemku parc. č. 5426/23 k.ú. Plavecký Mikuláš podľa KN „E“ – doručenie verejnou vyhláškou 
23. Ostatní dotknutí vlastníci a dotknutí vlastníci susedných pozemkov - doručenie verejnou vyhláškou 
 
Projektant: 
24. ELSPOL – SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo 
 
Dotknuté orgány a organizácie 
25. Obec Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 307, 906 35 Plavecký Mikuláš 
26. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 
27. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Záhorácka 2942/60, 901 01 

Malacky 
28. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OH Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 
29. Okresný úrad Malacky, Pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 
30. Okresný úrad Malacky, Odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60, 901 01 Malacky 
31. Okresný úrad Malacky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky 
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. , OZ Bratislava Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 

Malacky 
33. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
34. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 

P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
35. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava  
36. Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky 
37. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
39. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
40. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 11 
41. SITEL, Kopčianska 18, Bratislava 
42. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
43. Orange Slovensko, a.s., správca PTZ Michlovský s.r.o., Letná 9, Piešťany 
44. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ Malacky, Okresný dopravný inšpektorát, ODI, Zámocká 5, 901 01 

Malacky 
45. MV SR, centrum podpory Bratislava, oddelenie nehnuteľností, Špitálska 14, Bratislava 
46. MV SR, sekcia informatiky+, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Oddelenie 

riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
47. Lesy SR, š.p., OZ Šaštín, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže 
48. Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 Bratislava  
49. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
50. 2x tu 


