Obec Čataj
oddelenie stavebného poriadku
Č. j.: Výst.245-20-Ca

dňa 27.08.2020

OZNÁMENIE
o začatí územného konania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník Obec Nový Svet v.z. Starostka obce, Nový Svet 24 podal dňa
26.08.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Optická prípojka
pre Obecný úrad Nový Svet' (optická prípojka sa na jestvujúcu infraštruktúru pripojí v obci
Reca na prípojný bod, ktorým je šachta s označením ZS18_RE303, kde sa do existujúcich rúr
o priemere 40 mm zafúknu požadované prvky, od ktorej bude realizovaný výkop až do budovy
obecného úradu Nový Svet) na pozemku parc. č. KN E 560, 564, 1404, 458, 1459, -k-ú.

Reca KN C 1642, 1689, 203, KN E 1011/1 k.ú. Nový Svet.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Čataj, 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. 1, 4 stavebného zákona
oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v
Čataji počas stránkových dní v pondelok od 8,00 – 17,00 hod., v stredu od 8,00 –
15,00 hod. a v piatok od 8,00 – 12,00 hod..
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k
predloženému návrhu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia (za deň
doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky) 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.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v územnom konaní zastupovať, musí sa v
súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom.
Upozornenie: 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.
Marta Tušová
starostka obce
Ing. Štofková Anna
poverená v zmysle § 13 ods. 5 č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Doručuje sa na zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Obec Nový Svet v.z. Starostka obce, Nový Svet 24, Senec, 903 01
Obec Reca v.z. Starosta obce, Reca č.2, Reca, 925 26
2. Účastníkom konania dotknutých pozemkov s doručením KN E 560, 564, 1404, 458, 1459 k.ú. Reca,
KN E 1011/1 k.ú. Nový Svet
Obec Reca v.z. Starosta obce, Reca č.2, Reca, 925 26
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Krížna 52, Bratislava, 821 08
3. verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a rodinných domov:
parc.č. KN C 76/4, 78, 82, 86/3, 96/2, 51/1, 52/1, 98/3, 443/7, 374, 378/1, 411, 991/25, 991/27,
991/28
súp.č. 61-76, 86-102, 428, 482, 666, 17-60, 180-233, 300-320, 330-338, 573, 659, 684, 700,
parc.č. KN E 1251/3, 1309, 1310, 1351-1411,
k.ú. Reca
vlastníkom susedných pozemkov k.ú. Nový Svet
parc.č. KN C 409/7, 1036/4, 1640, 1643, 1644,
parc.č. KN E 992/3-7, 992/9, 1101/1-4
4. 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 Reca a Obce Nový Svet . Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky
na Obecnom úrade Reca a Obce Nový Svet. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke
www.reca.sk, www.novysvet.sk,
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

.................... ................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť
5. Na vedomie:
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46
SPP -distribúcia Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci -ODI, Hollého 8, Senec, 903 01
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05
Okresný úrad v Senci, odbor sŽP, CDaPK, PLO, Hurbanova 21, Senec, 90301
OR H a ZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01

Vybavuje: Ing. Štofková

