OBEC TEKOVSKÝ HRÁDOK
935 51 Tekovský Hrádok 126
Č.j.: 182/2016

Tekovský Hrádok, dňa 15.8.2016

Evid.č.: 92/2016-SP/Kup.

STAVEBNÉ POVOLENIE
-Verejná vyhláškaŽiadateľ

: Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36 361 518
: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

so sídlom

v konaní zast. : Ing. Gabrielom Mészárosom, (dát. nar. 25.11.1985)
bytom
: Jazdecká 20, 940 78 Nové Zámky
požiadal dňa : 23.6.2016 o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „LE Tekovský
Hrádok, Dolná Seč, NNK, TS, VNV“ .

Obec Tekovský Hrádok, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa
§ 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon), preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62
stavebného zákona a v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol t a k t o :
STAVBA

„LE Tekovský Hrádok, Dolná Seč, NNK, TS, VNV“ ,
ktorej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení v obci Tekovský Hrádok a Dolná Seč,
s cieľom zabezpečenia kvalitnej dodávky el. energie pre odberateľov, s členením stavby na:
Stavebné objekty:
 SO 01 – VN zemný kábel,
 SO 02 – NN zemný kábel,
 SO 03 – Transformačná stanica 0071-009,
 SO 04 – Transformačná stanica 0071-008,
 SO 05 – Transformačná stanica 0071-010,
 SO 06 – Transformačná stanica 0071-007,
 SO 07 - Demontáž el. vedení,
 SO 08 - Rekonštrukcia TS 0012-002,
Prevádzkové súbory:
 PS 01 – TS - Technologická časť TS 0071-009,
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PS 02 – TS - Technologická časť TS 0071-008,
PS 03 – TS - Technologická časť TS 0071-010,
PS 04 – TS - Technologická časť TS 0071-007,

v rozsahu:
-

Nová kiosková transformačná stanica typu EH6 – Elektro - Haramia 4 ks,

-

Nový transformátor o výkone 100 kVA 4 ks,

-

Modulárny VN rozvádzač s poľami KKT 4 ks,

-

NN rozvádzač 4 ks,

-

Montáž skrine SR 27 ks,

-

Kábel 22 kV - NA2XS2Y 3X1X240 mm2 , dĺžka 1970 m,

-

Kábel 22 kV - NA2XS2Y 3X1X95 mm2 , dĺžka 850 m,

-

Kábel 1 kV - NAYY-J, 4 x 240 mm 2 , dĺžka 2590 m,

-

Demontáž 3x35 AlFe6, celková trasa

1780 m,

-

Demontáž 2,5 stĺpovej TS

1 ks,

-

Montáž nového zvislého ÚO – UVEI – 25 PPN 3 ks,

-

Nový PB betónový

1 ks,

-

Rekonštrukcia PTS

1 ks,

v kat. území: Horný Tekovský Hrádok, Dolný Tekovský Hrádok, Dolná Seč,
v obci: Tekovský Hrádok, Dolná Seč,
na pozemkoch parc.č. v k.ú Horný Tekovský Hrádok: 379 /stav E-KN/, 377, 376/2, 90/1 /stav CKN/,
na pozemkoch parc.č. v k.ú Dolný Tekovský Hrádok: 784 /stav E-KN/, 275, 229/3, 230/1, 163/1,
163/6, 858, 857, 855/1, 229/2 /stav C-KN/,
na pozemkoch parc.č. v k.ú Dolná Seč: 367/1 /stav E-KN/, 802, 370, 246/8, 246/1, 360, 331/28,
331/3 /stav C-KN – líniová stavba,
sa podľa § 66 ods. 1, 2, 3 stavebného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnkov

POVOĽUJE.
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba „LE Tekovský Hrádok, Dolná Seč, NNK, TS, VNV“, bude ako líniová stavba umiestnená
v kat. území Horný Tekovský Hrádok, Dolný Tekovský Hrádok, Dolná Seč, v obci Tekovský
Hrádok, Dolná Seč, na pozemkoch parc.č.: v k.ú Horný Tekovský Hrádok: 379 /stav E-KN/, 377,
376/2, 90/1 /stav C-KN/, na pozemkoch parc.č. v k.ú Dolný Tekovský Hrádok: 784 /stav E-KN/,
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275, 229/3, 230/1, 163/1, 163/6, 858, 857, 855/1, 229/2 /stav C-KN/, na pozemkoch parc.č. v k.ú
Dolná Seč: 367/1 /stav E-KN/, 802, 370, 246/8, 246/1, 360, 331/28, 331/3 /stav C-KN/
tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Umiestnenie
stavby je určené v územnom rozhodnutí č. 38/2016 zo dňa 22.3.2016 vydaného tunajším stavebným
a upresnené v situačných výkresoch „Situácia Tekovský Hrádok časť 1“ č.v. „02“, v M=1:500,
„Situácia Tekovský Hrádok časť 2“ č.v. „03“, v M=1:500, „Situácia Tekovský Hrádok časť 3“ č.v.
„04“, v M=1:500, „Situácia Tekovský Hrádok časť 4“ č.v. „05“, v M=1:500, „Situácia Dolná Seč
časť 1“ č.v. „06“, v M=1:500, „Situácia Dolná Seč časť 2“ č.v. „07“, v M=1:500, „Situácia Dolná
Seč časť 3“ č.v. „08“, vypracovaných v 05/2016 Západoslov. distribučnou a.s. Bratislava –
zodpovedný projektant Eduard Dubeň, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie overenej v
stavebnom konaní.
Popis stavebných objektov /trasy/ stavby:
- stavba bude realizovaná na hlavných uliciach obcí Tekovský Hrádok a Dolná Seč, križujúc resp.
pozdĺž štátnych, regionálnych a miestnych komunikácií v zelených pásoch a. s časti aj po
poľnohospodárskych pozemkoch v poli. Križovanie s komunikáciami sa uskutoční podtlakom
v chráničke, hĺbka uloženia káblových vedení sa v mieste križovania s cudzími inžinierskymi sieťami
prispôsobí tak aby boli dodržané ustanovenia STN 34 1050 a STN 73 6005. Navrhnuté sú 4ks
nových kioskových trafostaníc /TS/, ktoré budú napájať celú obec Tekovský Hrádok, pričom TS
0071-009 bude umiestnená na parc.č. 90/1 /C-KN/ v k.ú. Horný Tekovský Hrádok, TS 0071-008
bude umiestnená na parc.č. 230/1 /C-KN/ v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok, TS 0071-010 bude
umiestnená na parc.č. 163/1 /C-KN/ v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok a TS 0071-007 bude umiestnená
na parc.č. 163/1 /C-KN/ v k.ú. Dolný Tekovský Hrádok. V obci Dolná Seč je jestvujúca TS 0012001 na hlavnej ulici oproti benzínovej pumpe a nové VN káblové vedenie bude vedené vedľa
regionálnej komunikácie v zelenom páse v celkovej dĺžke cca 1200 m.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny
nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Overená projektová
dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému
povoleniu, ktoré obdržal žiadateľ.
Projektovú dokumentáciu stavby overenú v územnom konaní vypracoval: Západoslovenská
distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, zodpovedný projektant Eduard Dubeň.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná a ohrozovaná.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 43i stavebného zákona,
ustanovenia §§ 48 - 53 stavebného zákona o všeobecnotechnických požiadavkách na uskutočňovanie
stavieb, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušné ustanovenia STN
a stavebné výrobky použité pri výstavbe musia mať doklady o overení požadovaných vlastností v
zmysle § 43f stavebného zákona.
5. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov
vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“). Použité
stavebné výrobky musia spĺňať požiadavky Zák. č. 69/2009 Z.z. o stavebných výrobkoch.
6. Stavba bude ukončená najneskoršie do : 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
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7. Stavbu bude uskutočňovať: dodávateľsky.
Zhotoviteľ stavby: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
7.1 Stavbu a jej zmenu môže podľa ust. § 44 ods.1 stavebného zákona uskutočňovať len právnická
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a
vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
8. Podmienky napojenia na inžinierske siete (elektro, plyn, voda, kanalizácia ap.), celkovú
infraštruktúru a úprava staveniska:
Po ukončení prác uviesť všetky použité plochy do pôvodného stavu.
9. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií:
Stavebník je povinný dodržať:
a) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
Levice - štátnej vodnej správy č.: OU-LV-OSZP-2015/014224-Na zo dňa 16.11.2015
a v stanovisku č.: OU-LV-OSZP-2016/008803-Na zo dňa 23.5.2016.
b) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
Levice - štátnej správy odpadového hospodárstva č.: OU-LV-OSZP-2015/014229 zo dňa
5.11.2015.
c) podmienky určené vo vyjadrení Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu
Levice - štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.: OU-LV-OSZP-2015/014195 zo dňa
25.11.2015.
d) podmienky určené v stanovisku Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice č.:
OU-LV-OSZP-2016/009430-002 zo dňa 30.6.2016 a v stanovisku č.: OU-LV-OSZP2016/010774-002 zo dňa 30.6.2016.
e) podmienky určené v záväznom stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresného úradu Levice č.: OÚ-LV-OCDPK-2015/014171-002 zo dňa 2.11.2015 /záväzné
stanovisko k územnému a stavebnému konaniu/.
f) podmienky určené v stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného
úradu Nitra č.: OÚ-NR-OCDPK-2016/018034 zo dňa 6.5.2016 /povolenie výnimky zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme cesty I/76/.
g) podmienky určené v stanovisku Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného
úradu Nitra č.: OÚ-NR-OCDPK-2016/017378 zo dňa 17.3.2016.
h) podmienky určené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Nitre č.: KPUNR2015/22887-2/83322/Bis zo dňa 24.11.2015.
i) podmienky určené vo vyjadrení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Levice č.:
63042/2015 zo dňa 27.11.2015.
j) podmienky určené vo vyjadrení SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
č.: TD/575/NR/JB/2016 NEPLYN zo dňa 18.6.2016.
k) podmienky určené vo vyjadrení Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava č.: 6611612818 zo
dňa 12.5.2016, vrátane Všeobecných podmienok ochrany SEK, ktoré sú súčasťou tohto
vyjadrenia.
l) podmienky určené v stanovisku Slovenskej správy ciest Bratislava č.: 6578/2016/6170/7513 zo
dňa 16.3.2016 a v stanovisku č.: 6578/2016/6170/9415 zo dňa 4.4.2016.
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m) podmienky určené v stanovisku Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – odboru dopravy č.:
CS 3550/2016 zo dňa 11.3.2016.
n) podmienky určené vo vyjadrení Reg. správy a údržby ciest Nitra a.s., Strediska správy a údržby
Levice č.: 376/2015 zo dňa 2.11.2015.
o) podmienky určené v stanovisku Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach č.: ORPZLV-ODI1-35-035/2016 zo dňa 19.2.2016.
p) podmienky určené vo vyjadrení Slovnaft a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64
Kľačany č.: 57400/2015/580 zo dňa 4.11.2015.
q) podmienky určené v záväznom stanovisku Obce Dolná Seč č.: 53/2016 zo dňa 1.2.2016.
r) podmienky určené v záväznom stanovisku Obce Tekovský Hrádok č.: 37/2016 zo dňa
29.1.2016.
10. N á m i e t k y účastníkov konania : neboli vznesené.
Účastníci konania:
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená Ing. Gabrielom
Mészárosom, Jazdecká 20, 940 78 Nové Zámky
2. Obec Tekovský Hrádok, 935 51 Tekovský Hrádok 126
3. Obec Dolná Seč, 935 31 Dolná Seč 22
4. Alexander Kúcs, Dolná Seč 123
5. Helena Kúcsová, Dolná Seč 123
6. Katarína Kresťanková, Saratovská 9, Levice
7. Norbert Szántó, Horný Pial 161
8. Helena Kúcsová, Dolná Seč 123
9. Štefan Šipoš, Dolná Seč 168
10. Adrián Šimo, Lipová 4, Želiezovce
11. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kalná nad Hronom, 29.augusta 4, Kalná nad Hronom
12. Danau farm Kalná, s.r.o., Červ. Armády 178, Kalná nad Hronom
13. Okresný úrad Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
14. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, zodpovedný projektant Eduard Dubeň
16. Ostatní účastníci konania – verejná vyhláška.

11.Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný denník, ktorý spolupodpisuje osoba
vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie
dodávateľská organizácia (46d stavebného zákona).
12. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov
stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, zhotoviteľ stavby
(43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
13. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení
stavby fyzickou osobou alebo organizáciou na túto činnosť oprávnenou.
14. Pred začatím realizácie stavby, je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich
vytýčenie a v ich ochranných pásmach pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov
inžinierskych sietí. Pri križovaní a súbehu s inžinierskymi sieťami je nutné dodržať ochranné pásma
v zmysle príslušných STN, zákonov a smerníc.
15. V prípade vzniku odpadov je stavebník povinný s nimi nakladať v súlade s platnou legislatívou
v odpadovom hospodárstve – zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení.
16. Stavebníkovi sa v zmysle § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona ukladá povinnosť oznámiť
stavebnému úradu začatie stavby.
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17. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby príslušný stavebný
úrad (§ 76 stavebného zákona).
18. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a účastníkov konania (§70
stavebného zákona).
19. Stavebník, oprávnená osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť
orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do
stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. (§100 stavebného
zákona).
20. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi (§103 stavebného
zákona).
S T A V E B N É P O V O L E N I E stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa kedy
nadobudlo právnu moc, nebola stavba z a č a t á .

Odôvodnenie
Žiadateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava v konaní
zastúpený Ing. Gabrielom Mészárosom, bytom Jazdecká 20, Nové Zámky, , podal dňa 23.6.2016
žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre líniovú stavbu „LE Tekovský Hrádok, Dolná Seč,
NNK, TS, VNV“. Územné rozhodnutie o umiestnení povoľovanej stavby bolo vydané tunajším
stavebným úradom dňa 22.3.2016 pod č.j.: 38/2016.
Po preskúmaní podania stavebný úrad oznámil dňa 1.7.2016 začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, upustil od miestneho šetrenia
a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a určil lehotu 7 pracovných dní,
v ktorej mohli účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť svoje námietky a pripomienky. Zároveň
však boli upozornení na to, že ak v stanovenej lehote neuplatnia svoje námietky a pripomienky, na
ich neskoršie podanie stavebný úrad nebude prihliadať. Nakoľko predmetná stavba je líniovou
stavbou s veľkým počtom účastníkov konania bolo oznámenie o začatí stavebného konania doručené
jeho účastníkom verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote účastníci konania námietky ani
pripomienky k povoleniu stavby neuplatnili.
Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie
z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením a ani budúcim užívaním
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania. Iné právo k dotknutým pozemkom, na ktorých má byť
umiestnená stavba elektrického vedenia, bolo žiadateľom preukázané v zmysle ustanovení zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike.
Navrhované umiestnenie stavby je v slade s cieľmi a zámermi územného plánovania
dotknutých obcí.
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, ktoré obsahovali pripomienky k povoľovanej
stavbe boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.
Ako podklad pre vydanie stavebného povolenia boli k žiadosti o povolenie stavby doložené
vyjadrenia resp. stanoviská od nasledujúcich dotknutých orgánov a organizácií: Odboru starostlivosti
o životné prostredie Okresného úradu Levice, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresného úradu Nitra, Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Levice,
Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Levice,
Odboru dopravy a pozemných
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komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Slovenskej správy ciest Bratislava, Reg.
správy a údržby ciest Nitra a.s., Reg. úradu verejného zdravotníctva v Leviciach, OR Hasičského
a záchranného zboru Levice, Krajského pamiatkového úradu Nitra, Reg. správy a údržby ciest Nitra
a.s., Okresného riaditeľstva PZ v Leviciach, Ministerstva obrany SR – Agentúry správy majetku
Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, SPP distribúcia a.s. Bratislava, Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra - OZ Levice, Energotel a.s. Bratislava, ORANGE a.s. Bratislava,
TRANSPETROL a.s. Bratislava, eustream a.s. Bratislava, Obce Tekovský Hrádok, Obce Dolná Seč,
Strojírenský skušební ústav s.p. - org. zložka na Slovensku Nitra.
Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno a) stavebného zákona.
Vzhľadom k rozsahu objektovej skladby stavby ide zároveň aj o stavbu rozsiahlu a stavbu s veľkým
počtom účastníkov konania.
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možno
podať na obci Tekovský Hrádok, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Rozhodnutie je vykonateľné až po nadobudnutí právoplatnosti.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa Piatej časti Druhej hlavy Občianskeho
súdneho poriadku , až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Vojtech Ožvald
starosta obce

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na
úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). Súčasne sa rozhodnutie zverejní iným
spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce a pod.) Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.

Rozhodnutie vyvesené dňa: 16. 08. 2016

Rozhodnutie zvesené dňa: .........................

Podpis/pečiatka: ......................

Podpis/pečiatka: ...................
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Doručí sa účastníkom konania:
1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v konaní zastúpená Ing.
Gabrielom Mészárosom, Jazdecká 20, 940 78 Nové Zámky
2. Obec Tekovský Hrádok, 935 51 Tekovský Hrádok 126
3. Obec Dolná Seč, 935 31 Dolná Seč 22
4. Alexander Kúcs, Dolná Seč 123
5. Helena Kúcsová, Dolná Seč 123
6. Katarína Kresťanková, Saratovská 9, Levice
7. Norbert Szántó, Horný Pial 161
8. Helena Kúcsová, Dolná Seč 123
9. Štefan Šipoš, Dolná Seč 168
10. Adrián Šimo, Lipová 4, Želiezovce
11. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kalná nad Hronom, 29.augusta 4, Kalná nad Hronom
12. Donau farm Kalná, s.r.o., Červ. Armády 178, Kalná nad Hronom
13. Okresný úrad Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice
14. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, zodpovedný projektant Eduard Dubeň
16. Ostatným verejnou vyhláškou:
Na úradnej tabuli:
Obce Dolná Seč, 935 31 Dolná Seč 22
Obce Tekovský Hrádok, 935 51 Tekovský Hrádok 126

Na vedomie:
1. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
2. Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 821 08 Bratislava 2
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, zodpovedný projektant Eduard Dubeň
4. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra
5. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Ľ. Štúra 51, Levice
6. Slovak Telekom a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica
7. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice
9. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie
10. Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
11. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, Levice
13. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach
14. Slovnaft a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany
15. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
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