
Obec   S t a k č í n   
 

 

 Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

 v zastúpení  

 REMING CONSULT, a.s. 

 Trnavská cesta 27 

 831 04 Bratislava 3 

 

  

 
Podanie zo dňa                        Naše číslo                     Vybavuje                         Stakčín 

29.1.2021         ÚR-2021/29-003/33                            Ing. Demková  23.4. 2021                         

       

VEC 

Oznámenie o začatí územného konania  VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Obec Stakčín prevzala dňa 29.1.2021 od horeuvedeného navrhovateľa návrh na vydanie  

rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zriadenie zabezpečeného priecestia Snina – Stakčín žkm 

26,328“, ktorá bude  umiestnená na pozemkoch p.č. KNC č.: 139/1, 145/1, 1863, 149/36, 1862/2, 

147/2, 225/3, 225/4, 225/1, 225/2, 149/99, 149/34, 147/3, 1342/3 v k.ú. Stakčín. Stavba sa dotýka 

pozemkov p.č. KNE č.:  955, 1033,753/1. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Podanie bolo 

doplnené dňa 1.4.2021. 

 

Predmetom územného konania je umiestnenie nového železničného priecestia. Súčasťou 

stavby novej priecestnej konštrukcie bude vybudovanie novej miestnej komunikácie napájajúcej sa na 

cestu I/74, nových vonkajších prvkov zabezpečovacieho zariadenia, novej pokládky a prekládky 

inžinierskych sietí.  

Umiestnenie stavby je zrejmé z grafickej prílohy oznámenia.  

 

Objektová skladba stavby:  

 SO 01 Elektrická prípojka NN 

 SO 02 Priecestná konštrukcia 

 SO 03 Preložka miestnej komunikácie 

 SO 04 Náhrada izolovaných koľajnicových stykov 

 SO 05 Preložka káblov a úprava na kábloch MK ŽSR 

 SO 06 Preložka STL plynovodu D50 

 SO 07 Úprava na verejnom vodovode a kanalizácii 

 SO 08 Trvalé dopravné značenie na ceste 1/74 

 
Tunajší stavebný úrad v súlade s ust.  § 36 ods. 1 a 4 a § 117 ods. 1 zák. č.  50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon), v znení neskorších predpisov, 

oznamuje známym účastníkom konania a  dotknutým orgánom  začatie územného konania verejnou 

vyhláškou. 
 

V súlade s ustanovením § 36 ods. 2 a § 142h stavebného zákona, upúšťa stavebný úrad od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určuje účastníkom konania a dotknutým orgánom 

lehotu 15 kalendárnych dní na podanie pripomienok a námietok k predmetu návrhu.  

 



Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  najneskoršie v určenej 

lehote, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne. 

 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 návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť  určenú lehotu pred jej uplynutím primerane 

predĺži.  

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 

navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z  hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 V prípade, že sa  účastník konania  nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné 

splnomocnenie s overeným podpisom zastupovaného účastníka. Pri zastupovaní štatutárneho zástupcu 

právnickej osoby, ktorá je účastníkom konania, predloží ním poverený zástupca plnú moc.  

 
Do podkladových materiálov návrhu o vydanie rozhodnutia sa  môže nahliadnuť v priebehu 

územného konania na Spoločnom obecnom úrade v Snine, Strojárska 2060/95, Snina (budova 

mestského úradu, vchod vpravo, 5. poschodie). Návštevu kancelárie je potrebné vopred telefonicky 

dohodnúť. 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území SR a na základe prijatých opatrení Úradu 

verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, 

informácie k stavbe poskytuje spoločný stavebný úrad bezkontaktným spôsobom takto:  

 

 telefonicky na č. 0901713102 

 elektronicky na e-mail.: stavba@belnetsnina.sk  

 písomne na písomné podanie uskutočnené na adresu obecného úradu Stakčín. 

 

 

Navrhovateľ k návrhu najneskôr na ústnom pojednávaní predloží ďalšie doklady 

potrebné  pre riadne posúdenie návrhu, najmä: 

 

1. Doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 100 Eur. 

2. Písomné splnomocnenie pre Ing. Jozefa Bobáňa na zastupovanie splnomocnenca (príp. na 

podanie návrhu na územné konanie).  

3. List č. OU-PO-OCDPK-2015/047962-002 zo dňa 11.11.2015 citovaný v stanovisku  č. 

OU-PO-OCDPK-2016/009221-002 zo dňa 2.2.2016. 

 

 

 
                         Miroslav B o b e r     
                           starosta obce 

 

 

Doručuje sa: 

 

1. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

2. REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, 
3. Ladislaus Döry, v zastúpení JUDr. Eva Petránová, Petrán a partneri advokátska kancelária 

s.r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

5. Obec Stakčín, starosta 

6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

7. SSC, IVaSC, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice 

8. Ostatným účastníkom konania – verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia na verejnej 

vývesnej tabuli a  to po dobu 15 dní (verejná vyhláška) a na webovom sídle obce. Posledný 

mailto:stavba@belnetsnina.sk


deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasťou oznámenia je grafická príloha - situácia 

umiestnenia stavby. 

Grafická príloha oznámenia: situácia umiestnenia stavby 

 

 

 
 

 

 


