Obec Abrahám
925 45 Abrahám č. 52

__________________________________________________________________________
číslo: 27/2021
Abrahám 22.04.2021

OZNÁMENIE
o začatí územného konania a nariadenie ústneho rokovania podľa § 36 ods. 4 zákona číslo
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Obec Abrahám ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 33 a § 117 ods. 1 zákona
číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona
č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky, v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadväznosti
na § 41 ods.1 stavebného zákona

oznamuje
začatie územného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a obci.
Navrhovateľ :

Bo.Ne.S. s.r.o., IČO: 53 236 165, so sídlom Cíferská 43/4854, 919 35
Hrnčiarovce nad Parnou,
v zastúpení konateľa Ing. Juraj Bohunický, bytom Javorová 7735/85,
917 05 Trnava

Názov stavby : „ IBV POD HÁJOM – Abrahám, Technická infraštruktúra “
Stavebné objekty :
SO - 01 Stavebná časť spevnených plôch a komunikácií
SO - 02 Vodovod
SO – 03 Splašková kanalizácie
SO – 04 TS a rozvody VN
SO – 05 Rozvody NN
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Miesto stavby : parcely stavebných pozemkov :
EKN parc. č. 1399/200, 1394, CKN parc. č. 1395/1, 1395/2, 1394/13, 1394/7, 1398/2 –
plánovaná IBV, EKN 226, CKN parc. č. 1394/2, 1691- napojenie na obecnú infraštruktúru, k.
ú. Abrahám, obec Abrahám.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Abrahám ako príslušný stavebný úrad podľa § § 33 a 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

nariaďuje
ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň

01.06.2021 (utorok) o 10.00 hod.
so zrazom na Obecnom úrade v Abraháme.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu
uplatniť najneskôr na ústnom konaní. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam
stavebný úrad nebude prihliadať.
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci 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,
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania sa toto oznámenie doručuje formou
verejnej vyhlášky v súlade s § 26 správneho poriadku v spojení s § 36 ods. 4 stavebného
zákona.
V prípade, ak je list vlastníctva danej parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape
ako nezaložený, účastníkom konania je vlastník resp. správca pozemku alebo stavby, ktorý je
vlastníkom alebo správcom parciel reg. „E“ evidovaných na mape určeného operátu.
Dotknuté orgány, organizácie a obec budú o konaní vyrozumení jednotlivo.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom splnomocnenca a splnomocniteľa.
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V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byť ( § 42 ods. 5 stavebného zákona ).
Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnuť na obecnom úrade v Abraháme.
Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obci Abraháme a
web. stránke obce Abraháme, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia.

Ing. Igor Németh
starosta obce

Vyvesené dňa: .........................................
(pečiatka, podpis)

Zvesené dňa: .........................................
(pečiatka, podpis)
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