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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 

šetrenia  

   
 Listom dňa 26.10.2020 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie 

stavebného povolenia na  

 

stavbu :  „Záhradkárska osada, zmena OP-VN vedenia L414 

  SO 01 – Prekládka L414“  

stavebník :  Branislav Gramblička, Straková 5, 811 01 Bratislava na základe vyjadrenia od 

Zápodoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 16.02.2022 

v zastúpení: Jozef Turáni, Eliášovce 713, 930 38 Nový Život  

technický dozor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  

  IČO: 36361518 – Jaroslav Minár 

miesto stavby:  na pozemku reg. C KN s parc. č. 4880/465, k. ú. Bernolákovo, SZZ 

Záhradkárska osada 6-59 Bernolákovo – západ, Trnavská  ulica v Bernolákove 

účel stavby:  technická infraštruktúra pre dané územie 

popis stavby :       V súčasnosti sa v uvedenej lokalite nachádza VN vzdušné vedenie AlFe, ktoré 
prechádza ponad parcelu žiadateľa. Je potrebné vymeniť vzdušné vedenie AiFe 

s ochranným pásmom 10m za káblové vedenie AXCES 3x70/25, ktoré bude 

umiestnené na existujúcich podperných bodoch. 
 Trasa nového VN káblového vedenia je navrhovaná paralelne s areálovou 

komunikáciou. 

Projektovú  dokumentáciu stavby vypracoval ElProCon s.r.o., Romanova 19, 851 02 Bratislava 

Ing. Peter Náhly, autorizovaný stavebný inžinier č. 6306*A2, spracovanej 04/2021.  

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa §5 

zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 
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podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa  §61 

ods. 1 stavebného zákona, oznamuje verejnou vyhláškou začatia stavebného konania dotknutým 

orgánom a všetkým účastníkom konania. 

Nakoľko  stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad 

upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom konania lehotu  

7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok a pripomienok. 

Za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky na 

verejnej tabuli obce Bernolákovo.  

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko 

v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.  

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na pripomienky a 

námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada. 

  Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky 

a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

  Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 

lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie, v určené dni: Pondelok:8,00-11,30  

a 13,00-17,30, streda: 7,30-11,30 a piatok: 7,30-11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovore. 

Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  
predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 
 

 

 
 

                      Bc. Miroslav Turenič  

                                      starosta obce 

 
 

príloha: situácia stavby  

 
 

 

Toto oznámenie má v zmysle § 26 správneho priadku  povahu doručenia verejnou vyhláškou.  

Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli správneho 

orgánu a na webovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.  
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 
Dátum vyvesenia :       Dátum zvesenia: 

 

 

Pečiatka a podpis:      Pečiatka a podpis:     

 

 
 

 

 
 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

Účastníci konania: 

Všetkým známym aj neznámym 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 v  k. ú. Bernolákovo podľa priloženej situácie stavby.   

 
Splnomocnený zástupca stavebníka :  

 Jozef Turáni, Eliášovce 713, 930 38 Nový Život  

Projektant :    
     Ing. Peter Náhly, ElProCon s.r.o., Romanova 19, 851 02 Bratislava  

Vlastníci pozemku: 

     vlastníci zapísaní na liste vlastníctva č. 9359, k.ú. Bernolákovo  

Technický dozor:  

  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 – Jaroslav Minár 

 

Dotknuté orgány: 
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

2. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 90027 Bernolákovo v z. starostom obce 

3. Slovenský zväz záhradkárov, Záhradkárska osada 6-59 Bernolákovo-západ, Trnavská 
4880, 900 27 Bernolákovo 
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