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                  O b e c   K l o k o č o v 
Klokočov č.962, 023 22 Klokočov 

 Čj.:Výst-598-TX1-Kl /2012-Jg                                                    V Klokočove, dňa 14.05.2012 
Vybavuje : Ing.Jurgová 
 

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním  
a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. 

 
     Obec Klokočov zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že 
v zmysle ust. § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v 
znení  neskorších zákonov (ďalej „stavebný zákon“),  spája územné konanie so stavebným 
konaním pre  líniovú stavbu: „Kloko čov – Rybárie  – zahustenie TS u  Paľucha“ , ktorá 
bude umiestnená v miestnej časti u Paľucha v jestvujúcej trase v k.ú. Klokočov, stavebníka  
Stredoslovenská  energetika – Distribúcia, .a.s.  Žilina , so sídlom  Pri Rajčianke  2927/8, 
010 47 Žilina v zastúpení INGO s .r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina  
Súčasne Vás upozorňujeme, že pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby na uvedenom 

pozemku vyplývajú tieto požiadavky: 
Stavba obsahuje  jeden prevádzkový súbor a štyri  stavebné objekty.  
Prevádzkový súbor :  
PS-01 jednostĺpová trafostanica  na betónovom stĺpe  B12/20KN s transformátorom AREVA 
typ TNOSN 100/20,22/0,42kV-100kVA hermetizovaný  , nový 4-vývodový NN rozvádzač typu  
RST 0440/13H 
Stavebné objekty :  
SO-01        VN prípojka závesným káblom  DISTRI 3x50+50mm2, dĺžka trasy 159 m  
SO-02        NN vývody z TS závesným káblom 1-RETILENS 3x50+54 ,6+16 mm2, 
                  dĺžka trasy  541 m  
SO-03        Rekonštrukcia NN prípojok 18 ks 
SO-04        Demontáž vzdušného vedenia NN , dĺžka 541 +728 m  
Účelom stavby je odstrániť podpätie v miestnej časti  Klokočov –Rybárie , U Paľucha , ktoré 
bolo  preukázané meraním  vo fázových vodičoch L1-181V,L2-182V,L3181V, na vývode  
z trafostanice 232/ts/klokočov –rybare-rybare,PN1gG 160 A . 
Stavba bude obsahovať vybudovanie  novej vonkajšej  jednostĺpovej betónovej trafostanice 
22/0,42kV, do 100kVA.  Bude situovaná na pozemku CKN 2013/8 v k.ú. Klokočov. 
Trafostanicu tvorí jeden železobetónový stĺp  10,5/20kN s betónovým monolitickým základom  
a pozinkované  železné typové armatúry pre jednostĺpové  TS, ktoré sa na tento betónový stĺp 
namontujú . VN kábel  sa na trafostanici pripojí na VN  poistkové spodky PS25 s poistkami  
ETI 10A s obmedzovačmi HDA24 a svorkami PPN.  
Stavebný objekt  SO-01 káblová VN prípojka   sa urobí odbočením z existujúcej  vzdušnej VN 
prípojky pre  priehradovú trafostanicu  č. 232 /ts/klokočov-rybare č.ts 9075 . Navrhovaná VN 
prípojka  závesným káblom  DISTRI 3x50+50mm2 sa zrealizuje z navrhovaného betónového 
podperného bodu KB 12/20kn pred priehradovou trafostanicou . Na navrhovaný  betónový 
stĺp sa namontuje ľahká konzola s izolátormi VPA 180, bezpečnostné závesy a zvislý úsekový 
odpojovač DRIBO  typ Flc-GB-ko-25/400A kombinovaný  s VN obmedzovačom  predpätia  
HDA-24N/10kA do vonkajšieho prostredia. Pre napojenie TS sa musí vybudovať nová  22kV 
vzdušná káblová prípojka  (v pôvodnej trase  NN vedenia), ktorá sa zhotoví káblom DISTRI 
3x50+50mm2. V celej trase sa navrhovaný závesný kábel  umiestni na vymenené  podperné 
body spoločne s NN vedením v celkovej dĺžke trasy 159 m.  
SO-02 – z navrhovanej TS budú vyvedené 2 vývody  NN.  Vývod W1 o dĺžke 298 m napájaný 
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z novej TS samonosným závesným  káblom RETILENS 3x50+54,6+16 mm2 zavesenom na 
predpätých betónových stĺpoch, smer č.d.25 . Vývod W2 o dĺžke 258 m napájaný z novej TS 
TS samonosným závesným  káblom RETILENS 3x50+54,6+16 mm2 zavesenom na predpätých 
betónových stĺpoch, smer č.d.16. 
SO-03  Od podperného bodu NN siete  po objekt odberateľa  bude rekonštruovaných  16 
vzdušných a 2 zemné prípojky. 
SO-04 Demontáž 1ks  betónového stĺpa VN , demontáž a montáž  vodičov AIFe 3x50 vo VN 
prípojke  v dĺžke 138 m  ,zdemontovanie28 ks drevených Ap a Ip stĺpov NN s celou ich 
výzbrojov.  
         Obec Klokočov ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie spojeného územného a 
stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom 
konania a súčasne podľa ustanovenia § 61 odst. 1 stavebného zákona v znení neskorších 
predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním,  ktoré sa uskutoční dňa    
 

28.5.2012 o 10.00 h. ( pondelok )  
so stretnutím v zasadačke  Obecného úradu  Klokočov 

 
   Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom  úrade 
v Mestskom úrade Turzovka , Jašíkova 178 , č.d.6.     
      Obec Klokočov súčasne upozorňuje  dotknuté orgány a všetkých  známych účastníkov, že  
svoje námietky  si môžu uplatniť najneskôr  pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne . V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté z orgány štátnej správy, 
inak sa v zmysle § 36 ods. 3  a §61 odst.5 stavebného zákona má za to, že s návrhom 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas,  predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu 
pred jej uplynutím . Ak dotknutý orgán v určenej alebo  predĺženej lehote neoznámi svoje  
stanovisko  k povoľovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí .  

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obecného úradu v Klokočov  . 

 
        
                                                                                        
                            Ľuboš   S t r í ž  
                      starosta obce 
 
Doručuje sa: 
INGO s .r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina  
Rudinská Anna, Predmier 250, 023 54 Turzovka 
Chudiak Peter, Klokočov č. 1016, 023 22 Klokočov 
Vyrobíková Mária, Korňa č. 689, 023 21 Korňa  
Hafera Peter, Klokočov č. 909, 023 22 Klokočov 
Petrášová Jarmila, Brno, Hilleho 3, 60200 
Marec Jozef, Čadca, Okružná 103/31 
Smažáková Emília , Klokočov č. 859, 023 22 Klokočov 
Stopková Anna, Klokočov č. 15, 023 22 Klokočov 



Tel. 041/4358110, kl.12 – starosta              Tel. 041/4358110, kl. 14 – učtáreň      Tel. 041/4358110, kl. 17 - úsek 
Tel. 041/4358110, kl. 16 -  knižnica           Tel. 041/4358110, kl. 13 – matrika      daní a poľnohospodárstva  
www.klokocov.sk                          Fax 041/4358338                            dane@klokocov.sk 
 

 Zahatlan Ondrej, Predmier č. 84, 023 54 Turzovka 
 Hauptvogel Vojtech, Stred č. 2, 023 54 Turzovka 
 Paľuchová Jozefa, Klokočov 959, 023 22 Klokočov 
 Hvolková Žofia, Vrbové 376, 922 03 
 Halagačková Štefánia, Klokočov č. 940, 023 22 Klokočov 
 Kostíková Mária, Komenského 543, Konice 
 Cisárik Pavol, C. Majerníka 4664/5, Martin 
 Cisárik Marek, Predmier č. 272, 023 54 Turzovka 
 Tobolová Anna, Zahradní 69, Konice 
 Paľuch Jozef, Kamence 1171, Kysucké Nové Mesto 
 Pavlásková Štefánia, Ferd. Duši 781, Frýdlant nad Ostravicí 
 Tothová Štefánia, Štětí, Alšová č. 621 
 Slížová Anna, Slezské Pavlovice č. 97 
 Pavlík Jozef, Vyšný Koniec 426, 02354 Turzovka 
 Kadašiová Anna, Mgr., ul. 26. apríla 641, Strečno 
 Cisárik Ján, Predmier 191, 023 54 Turzovka 
Stopka Ladislav, Klokočov č. 1019, 023 22 Klokočov 
Grečmalová Jaroslava, Klokočov č. 15, 023 22 Klokočov 
Chudiaková Veronika, Klokočov č. 1016, 023 22 Klokočov 
Smažák Ján, Klokočov č. 859, 023 22 Klokočov 
Veličková Ludmila, Železárenská 18, Ostrava  
Dedičová Božena, Čadca, Okružná 110/81, 02201  
Velička Miroslav, Ostrava, Železárenská 723/18  
Hauptvogel Július, Kysucké Nové Mesto,ČSA 1306/15, 024 04 
JUDr. Bošanská Irena, Bratislava, Haburská16, 82101 
Halagačka Ondrej, Klokočov č. 940, 023 22 
Halagačka Peter, Klokočov č. 940, 023 22   
Trzuba Emil, Višňové 593, Žilina 
Procházková Jitka, Sokolovská 1195/23, Ostrava 
Janešík Jozef, Frýdek Místek, 73802, Fr. Linharta 2064  
Obec Klokočov  – starosta obce 
SÚ Turzovka – Jašíkova 178 
 
Ostatným účastníkom konania sa oznámenie  doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.  
 
 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, 
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. 
 
 
VYVESENÉ DŇA:   .....................................    ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 
 
 

...................................................................... 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 
Príloha:  situácia umiestnenia stavby  

 
 


