Obec Nána
___________________________________________________________________________
Č.j.: 240 - 02/20 Kr

v Štúrove, dňa: 09.11.2020

Oznámenie
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
Obec Nána ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
oznamuje, že stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava
v zast. Obec Nána, zastúpená starostom obec Deziderom Molnárom, Madáchova 2532/32,
943 60 Nána podal dňa 03.11.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu :
„ NZ_Nána 11 b.j. TS, VNK, NNK “
stavebné objekty:

SO 01 – 22 kV káblová prípojka
SO 02 – 1 kV káblová prípojka
SO 03 – Transformačná stanica
prevádzkový súbor: PS 01 – TS technológia
v obci Nána, líniová stavba, TS na parc.č. 1169/38, kat. úz. Nána.
Dňom podania bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad v súlade § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a vo veci uvedeného návrhu upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho konania z dôvodov, že podklady podania sú dostatočné na
posúdenie návrhu.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia. Ak dotknutý orgán neoznámi
v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí. Upozorňujeme účastníkov konania, že sa na námietky
podané po uvedenom termíne neprihliadne.
Podklady sa nachádzajú k nahliadnutiu na stavebnom úrade (Spoločná úradovňa stavebnej
agendy a ŽP, pracovisko Štúrovo, ul. Sv. Štefana 79, Štúrovo, č.dv. 408, tel. č. 0911268834).
Dezider Molnár
starosta obce
v.z. Ing. Brigita Krakovská
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Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí
sa na úradnú tabuľu Obecného úradu v Náne k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň lehoty
vyvesenia je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky obecné úrady zašlú jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.
Vyvesené od ....................... do ......................
Potvrdenie OcÚ:

Oznámenie sa doručí:
1. Obec Nána – starosta obec
2. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
4. Obecný úrad Nána – verejná vyhláška
5. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP
6. OR Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky
7. Dezider Slamka, Jesenského 92/68, 943 01 Štúrovo
8. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ, Nové Zámky
9. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava
10. Technická inšpekcia, s.s. Bratislava
11. Slovak Telekom a.s., Bratislava
12. Regionálna správa a údržba ciest a.s., SSaÚ Nové Zámky
13. DELPRO spol. s r.o., Pod Baštou 2, Nové Zámky
Vybavuje: Ing. Brigita Krakovská

