
M e s t o Senec 
oddelenie stavebného poriadku 

C. j . :Výst.393-18-Sc,St dňa 8.6.2018 

Vec : Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 

Stavebník SNN, spol. s r.o., Šamorínska 41, Senec v.z. NEOFUN, s.r.o., 
Gessayova 3, Bratislava podal dňa 17.1.2018 žiadosť o vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby 'Súbor rekreačných domov SENEC JUH, ČIERNA VODA -
ETAPA I. - priamo nadväzuje na existujúce územia s funkciou rekreácie z východnej časti. Návrh 
riešenia vychádza z lokalizácie územia v danom prostredí, využíva možnosti dopravného a 
infraštruktúrneho napojenia lokality. 
Návrh funkčno-priestorovej organizácie a yyuíitia územia 
Riešené územie Súboru rekreačných domov SENEC JUH - ČIERNA VODA ETAPA I. zahŕňa návrh 
umiestnenia rekreačných domov, komunikácií a technickej infraStruktúry. Dopravné napojenie 
predmetného súboru je riešené z komunikácie 11.503 (štátne cesty). Zrealizovaná ETAPA II. a m. je 
priamo podmienená dobudovaním predmetnej ETAPY I. z východnej strany riešeného územia. Tá je 
momentálne napojená na štátnu cestu 1/62 kde je v stykovej križovatke riešený pravý vjazd a pravý 
výjazd. Po dobudovaní našej ETAPY I. bude križovatka slúžiť už len ako pravý vjazd do územia etapy 
II. A III. A výjazd ale aj vjazd bude zabezpečovať križovatka na št. ceste 11.503 riešená priamo v 
predmetnej lokalite ETAPA L Táto križovatka je predmetom tohto projektu v novo navrhovanej 
podobe. 
Rekreačné domy: 
Riešené územie zahŕňa návrh umiestnenia 84 izolovaných rekreačných domov, ktoré majú presne 
určené pravidlá ich umiestnenia popísané v častí regulácia územia. Tieto rekreačné domy budú slúžiť 
k celoročnému užívaniu. 
Občianska vybavenosť: 
Súčasťou návrhu je aj vymedzenie plôch pre budúcu občiansku vybavenosť v riešenom území. Tieto 
plochy sú rozdelené na dve základné časti a to jestvujúca OV a rozvojová časť pre OV. V rámci 
jestvujúcej časti sú v riešenom území už vybudované a fungujúce objekty OVI a OV2, Jedná sa o 
prevádzku penziónu, administratívnej časti a malého stravovacieho zariadenia slúžiaceho pre túto 
exist. časť spolu s plochami pre športoviská a parkovanie. Budúce objekty OV3, OV4 a OV5 sú 
navrhované ako výhľadové objekty občianskej vybavenosti s drobnými službami a prechodným 
ubytovaním. Tieto objekty vybaveností sú v tomto stupni PD riešené len ako výhľadové, s tým Že sa 
predpokladajú kapacity na inžinierske siete pre úžitkovú plochu celej budúcej vybavenosti 1 500 m2. 
Rovnako sa počíta s novými parkovacími plochami pre osobné automobily, 
na pozemku pare. č. KN C 5481/5, KN E 1129/1 katastrálne územie Senec. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Mesto Senec, 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 
žnem neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona 
oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania a súčasne v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 22.6.2018 o 8,00 hod. na MsÚ v Senci, Mierové nám.8, č.dv. 17 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dnom ústneho konania 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., ako aj pri ústnom konaní. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskôr na ústnom konaní, ínak 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. 

ese 
KÉSTSIW u * g u Ing. Kvál Karol 
9 ^ 1 5 f E N E C primátor mesta 

<ábv> Ing. Štofková Anna 
poverená v zmysle § 13 ods. 5 Č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Oznámenie sa doručí: 
SNN, spol. s r.o., Šamorínska 41, Senec, 903 01 
v.z. NEOFUN, s.r.o., Gessayova3, Bratislava, 851 03 
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava, 817 51 
SR-Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava, 842 17 
Peter Klásek, Letná 37/A, Senec, 903 01 
Miloš Hrynčuk a Mgr. Renáta HrynČuková, Ulica pri Čiernej vode 4, Senec, 903 01 
Martin Lech, Othanky 83, Veľké Chlievany, 956 55 
G.V.K., s.r.o., l.mája 6, Bratislava, 841 07 
Jozef Hrdlica, Súľovská 3, Bratislava, 821 05 
Sandra Hrdlicová, Hraničná 1, Bratislava, 821 05 
Martin Bela, č. 183, Opatovská Nová Ves, 991 07 
Rastislav Daniš, Andreja Kubinu 22, Trnava, 917 01 
Ing. Kristína LučeniČová, Slnečné jazerá 11, Senec, 903 01 
Peter Staviansky a Veronika Stavíarska, Mierová 66, Stará Ľubovňa, 064 01 
Peter Horváth, Svätoplukova 46, Senec, 903 01 
Zlatica Horváthova, nám. 1 .mája 24, Senec, 903 01 
Ing. Jozef Koiä, Záhrbská 2, Nová Baňa, 968 01 
Tomáš Laki, Ulica pri Čiernej vode 22, Senec, 903 01 
Katarína Baleková, Ulica pri Čiernej vode 22, Senec, 903 01 
ELSTEP SLOVAKIA, s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04 

Na vedomie: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46 
SPP -distribúcia Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11 
Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47 
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedková 6, Bratislava, 827 12 
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci -ODI, Hollého 8, Senec, 903 01 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, Bratislava, 821 01 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05 
Slovenská správa ciest, Miletičva 19, Bratislava, 820 05 
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská29, Bratislava, 825 63 
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 telefón :02/20205139 



Obecný úrad 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 zák. 
č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, a § 3 

vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

Navrhovateľ/I ia/: 
Meno, priezvisko (názov právnickej osoby): 

Mestský úrad Senec 
Dátum: 

1 7 - 0 1 - ?A18 
Ewidenčnfe Číslo: 

Prilohy/Jlsty 2p 
SfJJJ 

Číslo spisu: 

Vybavuje: 

Adresa (sídlo právnickej osoby): 

Miesto Stavby (obec, katastrálne územie, pare. č.): £&&.&C~....±.&..J&ir4*...S^rr. 
/??..£ *Sk£í?JšZ,.*.*.\.K 

Predmet územného rozhodnutia: (Druh a stručný opis stavby): 

ZZZ"<J${&Ji£ZZ 
Zoznam všetkých známych účastníkov územného konania: 

Pare 
Parc.č 
Parc.č 
Parc.č 
Parc.č 

.t-J/J'..^^. Mŕ 

Druhy a parcelné čísla pozemkov: 
(podľa katastra nehnuteľnosti s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, 
parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb): 

zzz:M:%pz:::::ftZ£ffi 
Súhlas vlastníka pozemku: 
(ak nemá navmovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá 
vyvlastniť): 

V ...df^..C{. dňa: ý.ánJ:.Mt o 

^.^^l^L.J^.^^Z 
Poápjáy všetkých navrhovateľov 

Navrhovateľ zodpovedá za správnosť údajov. 




