
 

 

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM 

Obecný úrad Trnovec nad Váhom 

925 71 Trnovec nad Váhom 

Telefón 031/7781496 

E-mail: obec@trnovecnadvahom.sk 

 

Trnovec nad Váhom, dňa  05.03.2021 

Č. zn. 152/2021-002/Ga     

                                                                                                                                                                

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania 

 
Ján Ďuriš, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 399,  podal dňa 1.2.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie 

územného rozhodnutia na stavbu: 

 

Pozemky pre výstavbu jedného rodinného domu. 

 

Stavba obsahuje: 

Rodinný dom SO 01 

Spevnená plocha -prístup k rodinnému domu 

 

Miesto stavby:  Trnovec nad Váhom, pozemky parcela číslo  408/18, 408/19, 408/20, 408/21    

v  kat.úz. Trnovec nad Váhom 

 
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 oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy, 

organizáciám a známym účastníkom konania a tiež  postupom podľa  

 

 Zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“) v Čl. I novelizoval zákon č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len "stavebný zákon"). Novela sa zásadne dotýka postupu obcí ako stavebných úradov v zmysle § 117 ods. 1 

stavebného zákona a to podľa  nového § 142h, ktorý vrátane nadpisu znie: § 142h Prechodné ustanovenie 

súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

konania. 

Účastníci konania môžu svoju pripomienky a námietky predložiť  na tunajší úrad najneskôr do 7  pracovných 

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

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. 

 

       Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

Upozornenie: 

V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na 

úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto 

lehoty. 

 

 

 

                                                                                                  Ing.Mária Gašpieriková 

                                                                                            pracovníčka stavebného úradu 

                                                                                       na základe poverenia starostom obce    

 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí účastníkom konania: verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ: 

Ján Ďuriš,  925 71 Trnovec nad Váhom 399 

Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, stavbou dotknutým 

 

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  

 

k spisu 

 

Oznámenie zverejnení tunajší úrad aj na internetovej stránke obce. 

 Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ........................................... 

 Zverejnené na internetovej stránke obce Trnovec nad Váhom, dňa .............................      

 Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.             


