
O B E C    B L A T N I C A
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č.j. 245/375/2017-Ma V Martine 18.12.2017

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Obec  Blatnica  zastúpená  starostkou  obce  Ing.  Ivicou  Súkeníkovou,  ako  príslušný
správny orgán podľa § 13 ods. 5  a 28 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení  neskorších  predpisov v spojení  s   §  117 ods.  1  zák.  č.  50/1976  Zb.  o  územnom
plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný  zákon)  v znení  neskorších  predpisov,  vo veci
návrhu navrhovateľa: Artinem Property a.s., Blatnica 363, 038 15 Blatnica, IČO: 47556064
na  zmenu  územného  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  pod  č.  209/303/2015-Hu  zo  dňa
21.12.2015, nahrádza podľa § 41 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby:
„Blatnica-Sebeslavce obytno-rekreačná zóna“ vydané obcou Blatnica dňa 21.12.2015 pod č.
209/303/2015-Hu, umiestnenej na pozemkoch v k. ú. Blatnica,  na pozemkoch parcela reg.
KN-C  č.:  872/7,  872/11,  872/71,  872/114,  850/6,  850/9,  849/1,  872/47,  872/48,  872/50,
872/51, 872/57, 994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2016, týmto novým 

                                                  
 r o z h o d n u t í m 

o umiestnení stavby: „Blatnica-Sebeslavce obytno-rekreačná zóna“, a to v rozsahu stavebného
objektu:

„VN NN distribučné vedenia“

na pozemkoch  v k. ú. Blatnica,  na pozemkoch parcela reg. KN-C č.: 872/7, 872/11, 872/71,
872/114, 850/6, 850/9, 849/1, 872/47, 872/48, 872/50, 872/51, 872/57, 994,

ku ktorým má navrhovateľ vlastnícke alebo iné právo a vlastníci pozemkov s umiestnením
stavby súhlasia.

Umiestnenie stavebného objektu - „VN NN distribučné vedenia“ na pozemku sa
mení  a  stavba  sa  umiestňuje  tak  ako  je  vyznačené  na  situačnom  výkrese,  ktorý  je
priložený k tomuto rozhodnutiu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Pre  umiestnenie  stavby  a  jej  projektovú  prípravu  zostávajú  v  platnosti
podmienky  uvedené  v  rozhodnutí  pod  č.:   209/303/2015-Hu  zo  dňa  21.12.2015.  Pre
umiestnenie a projektovú prípavu stavebného objektu  - „VN NN distribučné vedenia“,
objekty:  SO  01  Preložka  VN,  SO  02  Preložka  NN,  PS  01  Trafostanica,  sa  určujú
podmienky uvedené v bode 4 tohto rozhodnutia.

1. Zdôvodnenie stavby, jej umiestnenie, druh a funkcia:

Navrhovaná trasa  sa   nachádza  v  katastrálnom území  obce  Blatnica  -  Sebeslavce.
Nová  trasa  preložky  VN  a  NN  distribučného  vedenia  je  riešená  za  účelom  uvoľnenia
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pozemkov investora v požadovanej kvalite, t. j. s minimálnymi stratami výkonu, úbytkami
napätia a s dostatočnou výkonovou rezervou, podľa montážneho plánu – výkres 03_CSS-001
(autor projektu Ing. Róbert Hálka, MARTEL Slovakia, s.r.o., 038 04 Bystrička 301, 07/2017)
ktorý tvorí súčasť tohto rozhodnutia..

SO 01 Preložka VN: 
Zmena  návrhu  technického  riešenia  navrhuje  preložku  VN,  v  rámci  ktorej  bude  aj
zdemontovaný úsek VN linky č. 248 medzi vymenenými p. b. č. M1 až p. b. č. M8 v dĺžke
585 m. Preložka VN bude začínať na vymenenom p. b. č. M1(10,5/6kN-za 10,5/15kN) VN
linky č. 248. Ďalej bude pokračovať cez nové p. b. č. M2 až p. b. č. M7 a preložka bude
ukončená na vymenenom podpernom bode p. b. č. M8(10,5/6kN-za 10,5/15kN).  Podperné
body budú betónové o výške 10,5 m. Celá preložka bude zrealizovaná izolovaným vodičom
PAS 120mm2  v dĺ. 610m.
Prípojka vn bude začínať na novom podpernom bode p. b. č. M7 10,5/15kN preloženej vn
linky  č.  248.  Na  tomto  odpernom  bode  bude  osadený  prehodený  úsekový  odpínač  pre
prípojku vn, pokračuje káblom NA2XS(F)2Y 3x1x70mm2  v celkovej dĺ. 30 m, trasa 10 m
zemou v kábelovom lôžku v chráničke FXKVR 110.
Kábel  bude  ukončený  na  odbočnom  podpernom  bode   a  1-stĺpovej  trafostanici
248/ts/blatnica_sebeslavce.
SO 02 Preložka NN:
Demontáž NN siete bude začínať na vymenenom p. b. „A“ 9/6kN – 9/10kN, ktorý bude slúžiť
ako  koncový  bod  NN  siete  od  existujúcej  trafostanice  248/ts/blatnica_sebeslavce.zts.  Na
tomto podpernom bode bude aj výmena existujúcej skrine VRIS 1  za novú VRIS 2. Ďalej
budú zdemontované p. b. č. D1-až p. b. D6 a tiež celá sieť vodičom v dĺ . trasy 430 m.
Pri trafostanici 248/ts/blatnica_sebeslavce bude osadený nový p. b.“B“9/6kN a na ňom skriňa
VRIS 1, z trafostanice bude vyvedený nový kábel Retilens 3x95+70mm2 v dl. 30 m ukončený
v skrini VRIS 1, ktorá bude slúžiť na rozšírenie nn siete k novým odberným miestam.
PS 01  Trafostanica vn/nn – 1-stĺpová – existujúca s novým pripojením
Je osadená na mieste ako je zakreslené v montážnom pláne 03_CSS_001.

3. Ochranné pásmo:
V území  dotknutom  umiestnením  stavby  je  potrebné  rešpektovať  ochranné  pásma
existujúcich  inžinierskych  sietí  v  zmysle  platných  predpisov  a  príslušných  technických
noriem.  Ochranné  pásmo  vedení  el.  energie  sa  zriaďuje  v  zmysle  zák.  č.  251/2012  Z.z.
Ochranné  pásmo  izolovaného  vodiča  PAS 120mm2 je  4  m na  každú  stranu  od  krajných
vodičov.

4.  Pre  umiestnenie  stavby  a projektovú  prípravu  ďalšieho  stupňa  projektovej
dokumentácie sa v súlade so znením § 39a ods. 2 stavebného zákona určujú nasledovné
podmienky:

I. Dodržať podmienky uvedené v stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov v celom
rozsahu:

1. SSE Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600036986 z 05.09.2017
2. ŽSK, ODaÚP č. 05095/2017/ODaÚP-1 z 03.08.2017
3. SC ŽSK, Závod Turiec č. 46/2017/SC ŽSK-101 z 20.07.2017
4. Okresný úrad Martin, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  č. OU-

MT-OCDPK-2017/011040 z 24.07.2017
5. OR PZ ODI v Martine, č. ORPZ-MT-ODI-46-081/2017 z 19.07.2017
6. Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2017/11066-Mu z 24.07.2017
7. Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2017/011260-OH. Mi z 19.07.2017
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8. Okresný úrad Martin, OSŽP č. OU-MT-OSZP-2017/11487-Vod. Rj z 28.07.2017
9. Okresný úrad Martin, PLO č. OU-MT-PLO-2017/010993-MIC-P z 14.07.2017 a č.

OU-MT-PLO-2017/010758-MIC-P z 17.07.2017
10. Turčianska vodárenská spoločnosť, Martin, č. O17310004886 z 20.07.2017
11. KPÚ Žilina č. KPUZA-2017/16325-2/54202/KOP z 14.07.2017

Umiestnenie stavby odsúhlasili bez pripomienok tieto dotknuté orgány a organizácie:
12. Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6611720086 z 18.07.2017.
13. Ministerstvo obrany SR, č. ASMdpS-1-363/2014 z 07.04.2014

II. Novobudované inžinierske siete budú trasované tak, aby ani ochranným pásmom (OP)
nezasahovali do  pozemkov ku ktorým navrhovateľ nemá vlastnícke, alebo iné práva. V
ďalšom  stupni  projektovej  dokumentácie  zakresliť  aj  hranice  ochranných  pásiem
jednotlivých stavieb a zariadení.
Počas realizácie stavby žiadnym spôsobom neobmedziť vlastnícke ani užívacie právo k
susedným pozemkom.

5. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie
stavebného  povolenia  alebo  ohlásenie  stavebnému  úradu  podľa  §  55  ods.  2  Stavebného
zákona.  Predĺžiť  platnosť  územného  rozhodnutia  je  možné,  ak  žiadosť  o predĺženie  času
platnosti rozhodnutia bude podaná navrhovateľom pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ,  Artinem Property a.s., Blatnica 363, 038 15 Blatnica, IČO: 47556064,

podal  dňa  25.10.2017 na našom úrade  návrh  na vydanie  zmeny územného  rozhodnutia  o
umiestnení  líniovej  stavby:  „Blatnica-Sebeslavce  obytno-rekreačná  zóna“  umiestnenej  na
pozemkoch  v  k.  ú.  Blatnica,  vydaného  obcou  Blatnica  pod  č.  209/303/2015-Hu  zo  dňa
21.12.2015,  právoplatného  dňa  27.01.2016,  a  to  v  rozsahu  stavebného  objektu:  „VN NN
distribučné vedenia“,  na  pozemkoch  k.  ú.  Blatnica,  parcela  reg.  KN-C č.:  872/7,  872/11,
872/71, 872/114, 850/6, 850/9, 849/1, 872/47, 872/48, 872/50, 872/51, 872/57, 994. K návrhu
bola priložená situácia umiestnenia stavby, projektová dokumentácia, doklady preukazujúce
vlastnícke  alebo  iné  práva  k  pozemkom,  vyjadrenia  a stanoviská  dotknutých  orgánov
a organizácií.

Obec Blatnica ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §33 ods.1 a § 117 zákona č.
50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon)  v znení
neskorších predpisov v zmysle ustanovení §35 ods 2. Stavebného zákona zverejnil na úradnej
tabuli kópiu návrhu na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby a
súčasne oznámil,  že právoplatné rozhodnutie OÚ Martin, OSŽP, EIA č. j. OU-MT-OSZP-
2014/00107-EIA-Vl  zo  dňa  17.01.2014  sa  nachádza  na  Okresnom  úrade  Martin,  odbor
starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského č. 1, Martin, č. dverí 521.

Obec Blatnica  ako príslušný stavebný úrad  prípisom pod č.  :245/2017-Ma zo  dňa
25.10.2017 v súlade  s ust. § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku zaslal OU Martin, odbor starostlivosti o ŽP odd. EIA:

1. kópiu návrhu na začatie zmeny územného konania
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2. písomné  vyhodnotenie  spôsobu  zapracovania  podmienok,  určených  v  rozhodnutí
vydanom v zisťovacom konaní

3.  projektovú dokumentáciu
4. situáciu osadenia stavby

Obec Blatnica oznámením pod č. j. 45/375/2017-Ma zo dňa 02.11.2017 oznámila v
súlade s ust. § 36 ods. 4 a § 41 ods.1 Stavebného zákona začatie konania o zmene rozhodnutia
o  umiestnení  stavby  účastníkom  konania  a  dotknutým orgánom štátnej  správy  verejnou
vyhláškou. V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil
účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní,  inak sa na ne neprihliadne.  Rovnako boli upozornení, že podľa § 42
ods.4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov
konania. Stavebný úrad v oznámení špecifikoval jednotlivé okruhy účastníkov konania, ako aj
upozornil, že účastník konania musí  preukázať skutočnosť, na základe ktorej sa mu priznáva
postavenie účastníka konania (napr. list vlastníctva, príp. iné listinné dôkazy).

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej  tabuli  obce Blatnica dňa
02.11.2017  a  zvesené  20.11.2017.  Prerokovanie  návrhu  a  ústne  pojednávanie  spojené
s miestnym zisťovaním bolo dňa 28.11.2017.

Stavebný  úrad  v územnom  konaní  posúdil  návrh  predovšetkým  z hľadiska
starostlivosti  o životné  prostredie,  preskúmal  návrh  a jeho  súlad  s územno-plánovacími
podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecne technickým požiadavkám na výstavbu prípadne
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,  protipožiarne podmienky,  podmienky bezpečnosti
práce  a technických  zariadení,  dopravné  podmienky,  podmienky  ochrany  prírody,
starostlivosti  o kultúrne  pamiatky,  ochrany  poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  a pod.,
pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

K stavbe sa vyjadrili: Okresný úrad Martin  OSŽP, OU Martin PLO, OU Martin OCD
aPK, SC ŽSK Závod Turiec,  ŽSK odbor dopravy a územného plánovania,  ORPZ Martin,
KPU Žilina, TURVod a.s., SSE-D a.s., Slovak Telekom a.s., Ministerstvo obrany SR.

Na základe zaslania návrhu na začatie konania v zmysle §140c Stavebného zákona,
vydal  Okresný úrad Martin,  odbor starostlivosti  o životné prostredie v zmysle §38 ods.  4
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov záväzné stanovisko č. OU-MT-OSŽP-20147/015073 zo dňa 30.10.2017,
v  zmysle  ktorého  predložený  návrh  je  v  súlade  s  návrhom  činnosti   posudzovanom  v
zisťovacom konaní a rozhodnutím k navrhovanej činnosti vydanom OU Martin pod č.j.  OU-
MT-OSZP-2014/00107-EIA-Vl zo dňa 17.1.2014.

Stavebný  úrad  v  podmienkach  územného  rozhodnutia  určil  podmienky  pre
spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie. Stanoviská dotknutých orgánov k stavbe
sú  kladné,  podmienky  uvedené  v  stanoviskách  stavebný  úrad  zapracoval  do  podmienok
územného rozhodnutia. 
Na  základe  vyššie  uvedeného  bolo  rozhodnuté  tak,  ako  je  uvedené  vo  výrokovej  časti
rozhodnutia.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podla § 139 odsek 3 písmeno d) Stavebného
zákona.

Podla  §  42  ods.2  stavebného  zákona  verejnou  vyhláškou  sa  oznámi  územné
rozhodnutie o umiestnení stavby líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení
zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o
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využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto
lehoty je dnom doručenia.

Správny poplatok bol uhradený v zmysle zák. č. 145/1991 Z.z. pol. 59 písm. a) ods. 2
v celkovej výške 100,- € bezhotovostne prevodom na účet Obce Blatnica.

Poučenie:
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), proti tomuto
rozhodnutiu  možno  podať  odvolanie  v lehote  15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia.
Odvolacím orgánom je Obvodný úrad v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie
sa podáva na tunajšiu obec  -  Obecný  úrad Blatnica,  Obecný úrad,  038 15 Blatnica  č.  1.
Rozhodnutie  je  po  vyčerpaní  riadnych  opravných  prostriedkov  preskúmateľné  správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením §26
ods.2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 42 ods.
2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli  Obce Blatnica.  Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

                                                                                           
                                                                                    Ing. Ivica Súkeníková      
                                                                                           starostka obce
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Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s §42 ods.2 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba,
stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

1. Obec Blatnica – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................

2. Účastníci konania, ktorí boli účastníkmi zisťovacieho konania súvisiaceho s vecou podľa zák. č. 
24/2006 Z.z formou verejnej vyhlášky

3. Vlastníci pozemkov parcely C KN č. 872/7, 872/11, 872/71, 872/114, 850/6, 850/9, 849/1, 872/47, 
872/48, 872/50, 872/51, 872/57, 994, katastrálne územie Blatnica dotknutých stavbou formou verejnej 
vyhlášky

4. Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
5. Artinem Property a.s., Blatnica 363, 038 15 Blatnica
6. Ing. Róbert Hálka, MARTEL Slovakia, s.r.o., 038 04 Bystrička 301

Na vedomie dotknutým orgánom:
7. ŽSK, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
8. SPRÁVA CIEST  ŽSK, Kollárova 94, 037 72 Martin 
9. ORPZ ODI Martin, Novomeského 34, 036 01 Martin
10. Okresný úrad Martin, OSŽP,  Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin 
11. Okresný úrad Martin, OCDPK,  Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin 
12. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, 
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. stavebný úrad

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany,  stavebný poriadok,  pracovisko Martin, Nám.S.H.Vajanského 1, 036 01
Martin, Ing. K. Malková,  č.tel. 4204 456, e-mail: malkova  @sucany.sk
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