OBEC PLAVECKÝ PETER
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Č. j.: SOÚ–744/2020-PEA
Vybavuje: Ing. Petrová
Tel.: 034/6987661
saskia.petrova@senica.sk

V Senici dňa 30.03.2020

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou
Obec Plavecký Peter ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dostala dňa 25.03.2020 od navrhovateľa:
Obec Prievaly, IČO: 00309885, 906 34 Prievaly 189, zastúpená starostkou obce Tatianou
Beňákovou, návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby „Lokalita Pod hájom: SO
rozšírenie verejného vodovodu a SO rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie“ ako líniovej stavby
v katastrálnom území Prievaly.
V súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom, že dňom doručenia návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení
predmetnej stavby a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

12. máj 2020 o 09.00 hod.
so stretnutím účastníkov – Prievaly, zasadačka Obecného úradu č. 189.
Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade
v úradné dni a pri ústnom pojednávaní.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Ing. Ivan Nosko
vedúci SOÚ Senica
Vyvesené dňa: ............................................

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

............................................................
Odtlačok pečiatky a podpis
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Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
Obec Prievaly – starosta (2x)
Obec Plavecký Peter – starosta (2x)
Ing. Marián Budovič, 908 51 Trnovec 33
Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Správa a údržba TTSK, 905 01 Senica, Hurbanova 516/30
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
spis
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