
M e s t o Senec 
oddelenie stavebného poriadku 

Č.j.:Výst.796-18-Sc,St dňa 11.6.2018 

Vec : Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 
konania 

Stavebník Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, Bratislava 
v.z. Ing. Juraj Dobrovodský, Beniakova 30, Bratislava, podal žiadosť o vydanie 
rozhodnutia o umiestnení stavby fBA Senec Nitrianska, ELV Produkt, VNK 
(2. SO 01-VN zemný kábel 
nový VN kábel NA2XS2Y 3x1x240 vymenený na VN kábel NA2XS2Y 3x1x240. Nový VN kábet 
povedie v zeleni pred oplotením, súbežne s cestou Nitrianska III - 96167. Po dosiahnutí odbočky 
Železničnej ulice, povedie trasa ďalej po okraji asfaltovej cesty, pred exist. TS 0057-014. Tu sa 
prekope asfaltová cesta a nový VN kábel bude ukončený na VN vývode č. 1. 
3. SO 03-Úprava VN vzdušného vedenia 
Zdemontuje sa exist. nepotrebný mrežový PB a betónový PB a nepotrebné VN vzdušné 3x70 AIFeó v 
dĺžke 69.5m)' na pozemku pare. C . K N C 2675/1, KN E 1461,1534,1115,1539,1540, 
1541, 1542/2, 1611/2, katastrálne územie Senec.Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie. 

Mesto Senec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona oznámi začatie územného 
konania verejnou vyhláškou. 

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 10 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. 
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i'.: Ing. Kvál Karol 
::; f■;.: V"•' h Z c ^ ti v primátor mesta _<r-

Ing. Štoťková A n i u i * ' ^ 
poverená v zmysle § 13 ods. 5 č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Oznámenie sa doručí: 
Západoslovenská distribučná,a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47 
v.z. Ing. Juraj Dobrovodský, Beniakova 30, Bratislava, 841 05 
Pokračovanie str. 2: 



2 
Pokračovanie str. 1: 
Mesto Senec, Mierová nám. 8, Senec, 903 01 
MH SR, Mierová 19, Bratislava, 821 05 
INGEMAR, s.r.o., Železničná 26A, Senec, 903 01 
ELV PRODUKT, a.s., Nitrianska 3, Senec, 903 01 
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 
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 
Okresný úrad v Senci, odbor sŽP, CDaPK, PLO, Hurbanova 21, Senec, 90301 
OR H a ZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01 
Ž SR, Klemensova 8, Bratislava, 813 61 
MDV SR, Námestie slobody 6, Bratislava, 810 05 

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 vyhláSky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Mesta Senec. Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Mestskom 
úrade v Senci. Oznámenie ie k nahliadnutiu ai na internetovei stránke www.senec.sk 

Vyvesené dna: ííá.:.£$$ Zvesené dňa: .$>:.£:..£?& 

Vybavuje: íng. Štofeová 

MESTO, SJENEC 
IBIKUIW 

odtlačok ú^dAffcP^a^w^BpŽ 
oprávnenej oso^y^^ásTS/zvei^mťC 

telefón :02/20205139 mail: stofkovaa@senec.sk 
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