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OBEC  LUŽIANKY 

Rastislavova 266,951 4 1 Lužianky 
 

Číslo : 364/2022-297-01-Žá                                                            Lužianky dňa  28.03.2022 

                                             

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

 

Verejná vyhláška 

 

 

 
V e c  : oznámenie o začatí stavebného konania  s upustením  od ústneho pojednávania.                            
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 

Dňa  04.02.2022 podal stavebník   Západoslovenská  distribučná  a.s.,so sídlom   

Čulenova 6,Bratislava  obce na Obec Lužianky  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu :  

 

„ Novostavba 34 rodinných domov“ 

 
v rozsahu :   
stavebné objekty :  
SO  01 distribučné  rozvody NN -    nový  káblový rozvod z exist. TS 0051-491 RED OAK 4  
vedený   káblom typu NAYY – J 4 B x 240 mm2  vedený pod úrovňou  terénu ukončených   
v novej istiacej skrini  SR6, celková dĺžka nového NN kábla nového rozvodu   je 420,0 m, 
- združené  elektromerové  rozvádzače budú  napájané  z exist, skríň SR 0051-025/111 -  
SR 0051-025/114 káblom typu AYKY J  4 x 70 mm2 

     

na pozemkoch parc.č.:  1961/1,1961/3,1961/15-25,1961/87-210,1961/28, 1965/18,1965/19, 

katastrálne územie: Lužianky . 
 
   Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie. 
Obec Lužianky, v súlade s ustanovením  § 61  zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len stavebný zákon )  o z n a m u j e   začatie stavebného konania  a  
pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 
pracovných  dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak  sa na ne neprihliadne. 
 
Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 
V rovnakom  termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.   Na neskoršie uplatnené 
stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť.     
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske 
Hrnčiarovce, ul.Dlhá 6,Nitra.  
 
  Keď sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať ,predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 
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Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky  podľa § 36 ods.4  stavebného zákona  
a musí byť vyvesené  po dobu 15 dní na úradnej tabuli  Obce  Lužianky  spolu so situáciou.  
 
 

 Za deň doručenia  sa považuje posledný deň   vyvesenia  verejnej vyhlášky. 
 
Dotknutým orgánom   a známym účastníkom konania bolo začatie oznámené obvyklým 
spôsobom ( nie ver.vyhláškou). 
 
 
                                                                                                           Jozef Bojda 
                                                                                                    starosta obce Lužianky 
 
 
 
      Doručí sa účastníkom konania: 

1. Západoslovenská  distribučná  a.s., Čulenova 6,Bratislava – poštu preberie  Rifo 
s.r.o.,  Záhradnícka 7404/65,Dunajská Streda    

2. Elektro Projekt  s.r.o., Ing. Peter Bíró, Alžbetínske námestie  1194/1,Dunajská Streda 
3. RG Invest Nitra s.r.o.,  Golfová 1347/1,Lužianky 
4. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. J. Pavla II 7,Nitra 
5. Obec Lužianky, p. starosta 
6. Obec Lužianky  tabuľa oznamov 
Na vedomie:  

      7.  Slovak Telekom  ,Bajkalská 28, Bratislava 
      8.  OU Nitra, odb. starostlivosti o ŽP, Štefánikova  69,Nitra 
      9.  TUV SUD Slovakia s.r.o., pobočka Nitra, Coboriho  2,Nitra 
    10.  SAV AÚ  ,Akademická 2, Nitra 
    11.  MO SR - Správa nehnuteľ. majetku  a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava  
    12.  OR HaZz, Dolnočermánska 64, Nitra 
    13.  KPÚ ,Nám. Jána Pavla II 8,Nitra  
    14.  SPP a.s. Distribúcia ,Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 
    15.  Orange Slovensko,  Letná 796/9,Piešťany 
    16.  ZsVS a.s. Nitra, Za hydrocentrálou 4,Nitra 
    17. Obec Lužianky k spisu 
 
 
 
Obec  Lužianky tabuľa oznamov: 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa :..................................         Zvesené dňa: ...................................... 
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