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Názov materiálu: Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na územie v zastavanom území mesta Senec, 
podľa priloženej grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec. 

 
I. MsZ prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej 
grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec. 

 
II. MsZ schvaľuje vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere podľa § 39d 
stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej grafickej 
prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec. 

 
 

a) bez pripomienok 

 
b) s pripomienkami 
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Dôvodová správa 
 
 
MsR  dňa 29.11.2017, Uznesenie č. 123/2017 
 
MsR súhlasí s návrhom na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej 
grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec. 
 
 
Mesto Senec ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších 
predpisov, je v súlade s § 18 ods. 4 stavebného zákona obstarávateľom územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Senec podľa § 11 stavebného zákona. 
 
Mesto Senec podáva návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere 
podľa § 39d stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej 
grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec. 
 
V predmetnom území sa bude dočasne zakazovať alebo obmedzovať stavebná činnosť, najmä 
ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa 
v súčasnosti obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Senec. 
 
Stavebná uzávera sa nebude dotýkať rozostavaných stavieb, pokiaľ boli riadne povolené, 
stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť, udržiavacích 
prác na existujúcich stavbách a drobných stavbách a vykonávanie opatrení na ochranu pred 
povodňami. 
 
Doba trvania stavebnej uzávery sa určí na nevyhnutne potrebný čas, a to do doby schválenia 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Senec, najviac však na päť rokov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere. 
 
 
 
 




	01 MsZ - Senec - stavebna uzavera
	Názov materiálu: Návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere podľa § 39d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, na územie v zastavanom území mes...
	I. MsZ prerokovalo návrh na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec.
	II. MsZ schvaľuje vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení stavebnej uzávere podľa § 39d stavebného zákona, na územie v zastavanom území mesta Senec, podľa priloženej grafickej prílohy, parcele registra „C“ č. 833/1, katastrálne územie Senec.

	02 Stavebna uzavera - grafika

