Obec Nová Dedinka
oddelenie stavebného poriadku
Č. j. :Výst.98-18-ND

dňa 11.7.2018

Vec : Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania
Stavebník JFcon, s.r.o., Družstevná 942/6, Liptovský Mikuláš, 031 01 podal
žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'prípojka VN pre TS Nová
Bažatnica (Stavba rieši pokračovanie rozvodu VN lokality Nová Bažantica, od káblových
spojek ( na rozhraní parciel 2521/1 k.ú. Bernolákovo a 297 Nová Ves pri Dunaji) po jestv.
mrežový stožiar s dvojpoťahom liniek č. 210 a 153. Trasa rozvodov VN prebieha v extraviláne
obce uložením v zemi Účelom je zabezpečiť záložné napájanie transformovne Novej Bažantice)'

na pozemku parc. č. KN E 297, 332 katastrálne územie Nová Ves pri Dunaji.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Nová Dedinka, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117
ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 ods. ods. 4 stavebného
zákona dodatočne oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou dedičom po
neb. Gašpar Takács, spoluvlastníkovi nehnuteľnosti parc.č. KN E 294/2 k.ú. Dedinka
pri Dunaji.

Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh dotýka je spracovaná
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné
rozhodnutie posúdiť, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho konania.
Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Senci v
dňoch pondelok 8,00 -15,00 hod., streda 8,00 -17,00 hod. a piatok 8,00 – 12,00 hod..
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k
predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia
oznámenia o začatí konania na tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliadne. V súlade s
§ 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje
stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak niektorý
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak
dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania,
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe,
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v územnom konaní zastupovať, musí sa
v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom,
pričom podpis účastníka konania musí byť overený.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.

Viola Takáčová
starosta obce
Ing. Štofková Anna
poverená v zmysle § 13 ods. 5 č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Oznámenie sa doručí :
Starostka obce, M, Nová Dedinka, 900 29
pokračovanie str. 2

2
Na vedomie:
JFcon, s.r.o., Družstevná 942/6, Liptovský Mikuláš, 031 01
Doručuje sa verejnou vyhláškou :
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (vlastníkom okolitých
pozemkov a stavieb).
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Obce Nová Dedinka . Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na
Obecnom úrade Nová Dedinka. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke
www.novadedinka.sk
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

.................... ................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť
Vybavuje: Ing. Štofková

telefón :02/20205139

mail: stofkovaa@senec.sk

