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OBEC  TRNOVEC  NAD VÁHOM 
Obecný úrad Trnovec nad Váhom 

925 71  Trnovec nad Váhom 

Telefón 031/7781496 

E-mail: obec@trnovecnadvahom.sk, fax 031/7781496 

 

Trnovec nad Váhom, dňa 15.01.2021 

sp. zn. 2136/2020-003/Ga 

 

VEC: 

Ján Ďuriš, 925 71 Trnovec nad Váhom 399 

Zastavenie územného konania   

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Ján Ďuriš, bytom  v Trnovci nad Váhom č. 399,   podal dňa 05.10.2020 na tunajšom úrade návrh 

na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: 

 

Pozemky pre výstavbu troch rodinných domov. 

 

Stavba obsahuje: 

Rekonštrukcia a rozšírenie prípojky NN 

Prípojky kanalizácie 

Prípojky a vonkajšie rozvody vody  

 

Miesto stavby:  Trnovec nad Váhom, pozemky parcela číslo  408/2, 408/18, 408/19, 408/21, 408/22   

kat.úz. Trnovec nad Váhom. 

 

           Obec Trnovec nad Váhom, stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len stavebný 

zákon) podľa § 37 ods. 4  stavebného zákona, návrh      

zamieta. 

 

Odôvodnenie 

 

Ján Ďuriš, bytom v Trnovci nad Váhom č. 399,   podal dňa 05.10.2020 na tunajšom úrade návrh 

na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Pozemky pre výstavbu troch rodinných domov v obci 

Trnovec nad Váhom, na pozemkoch parcela číslo 408/2, 408/18, 408/19, 408/21, 408/22 v  kat.úz. 

Trnovec nad Váhom. 

Stavba obsahuje: 

Rekonštrukcia a rozšírenie prípojky NN 

Prípojky kanalizácie 

Prípojky a vonkajšie rozvody vody  

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

         Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  

v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámila začatie územného konania dotknutým 

orgánom štátnej správy, organizáciám a známym účastníkom konania oznámením č. 2136/2020-

002/Ga zo dňa 16.10.2020 a  upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. 

Účastníci konania mohli svoje pripomienky a námietky predložiť  na tunajší úrad najneskôr do 7  

pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Inak sa na ne neprihliadne.     

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom úrade. 
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V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste 

stavby. 

V rámci konania vlastníci susedných nehnuteľností Margita Šmátralová a Karol Petrovič, podali na 

tunajší úrad nesúhlasné stanoviská k vydaniu predmého územného rozhodnutia. 

 

Stavebný úrad zohľadnil podané nesúhlasné stanoviská účastníkov konania a hlavne na základe toho, 

že predložená projektová dokumentácia nie je v súlade  s podkladmi podľa § 37 odseku 1 stavebného 

zákona, čo znamená, že je v rozpore s platným územným plánom obce,   návrh  zamietol. 

            

Poučenie 

 

Podľa  § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) účastníci konania môžu 

proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote  15 odo dňa jeho oznámenia na stavebný úrad -  

Obec Trnovec nad Váhom, na adresu Obec Trnovec nad Váhom, PSČ 925 71.   

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                                        Ing.Mária Gašpieriková 

                                                                                                   pracovníčka stavebného úradu 

                                                                                              na základe poverenia starostom obce    
 

 

Rozhodnutie sa doručí: verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ: 

Ján Ďuriš,  925 71 Trnovec nad Váhom 399 

Vlastníci susedných pozemkov a stavieb 

 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

Na web stránke obce Trnovec nad Váhom – zverejnené po dobu 15 dní 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: na vedomie 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta, Pázmanya  4, 927 01 Šaľa 

MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

SPP - distribúcia,  a.s., Mlynské Nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 26  

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 

Regionálny úrad verejného zdravotnícka, Štefánikova  58, 949  63 Nitra 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, Šaľa 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nitra, Dolnočermánska 64,  

949 01 Nitra 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Staničná 23, 927 01 Šaľa 

Regionálna  správa a údržba ciest Nitra, a.s.. Stredisko správy a údržby,  Bešeňovská cesta 2,  940 92 Nové 

Zámky 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií,  Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

 

na vedomie 

Ján Ďuriš, 925 71 Trnovec nad Váhom 399 v zast. Ing.Zuzana Magdinová, Bártfayho 9, 949 01 NItra 

 

k spisu 

 

Obec Trnovec nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

 

Vyvesené dňa: 15. 1. 2021   

Zvesené dňa........................................................ 
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