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VEC 

Oznámenie o začatí územného konania  

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 036 01 

Martin, dňa 3.3.2021 podal na tunajšom úrade návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby, pre stavbu:  
 

„Rozšírenie cesty III/1369 – Horný Jatov“ 
 

na pozemkoch registra C KN parcelné čísla 254/1 (E KN 254/1), 24/1 (E KN 258, 262), druh pozemkov zastavaná 

plocha a nádvorie, v extraviláne obce Trnovec nad Váhom, katastrálne územie Horný Jatov, správcom uvedených 

pozemkov je Slovenský pozemkový fond podľa listu vlastníctva č. 684, pre parcelné č. reg. KN E.  

 

Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je vyvolaná investícia – Rozšírenie cesty III/1369. 

Vzhľadom na výhľadovú intenzitu dopravy v mieste plánovanej stavby „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“ a 

pripravovanú stavbu „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“, je navrhnuté rozšírenie úseku cesty III/1369 na kategóriu 

C7,5/60 v dĺžke 240,0m od ckm 0,292 (koniec pripravovanej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“) po ckm 0,532 

(vjazd č. 1 – SO 101, stavby „Areál Zdroje Zeme, Horný Jatov“). Súčasťou návrhu je vybudovanie pravostrannej 

priekopy a dosypanie existujúceho násypového svahu v blízkosti melioračného kanála. Cesta III/1369 bude 

rozšírená, v súlade s projektom Slovenskej správy ciest (2 x 3,0 m jazdné pruhy so spevnenou a nespevnenou 

krajnicou šírky 0,50 m). 

 

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 účastníkov konania. Stavebnému úradu sú dobre známe pomery územia, podmienky umiestnenia stavby 

sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území a návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie obsahu návrhu, 

a preto upúšťa od miestneho zisťovania ústneho konania.  

 

 

Účastníci konania môžu 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 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.  
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Upozornenie: 

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

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

 

 

                                                                                              Ing.Mária Gašpieriková 

                                                                                         pracovníčka stavebného úradu 

                                                                                   na základe poverenia starostom obce 

 

 

 

Oznámenie sa doručí – do vlastných rúk:  

Účastníkom konania: 

1. Zdroje Zeme, a.s., so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo, v zast. PROMT, s.r.o., Robotnícka 1A, 

036 01 Martin 

2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 926 19 Bratislava  

4. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

5. DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – Ing. Lukáš Rolko 

6. Farma Jatov, s.r.o., Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom 

7. Z-B Agroslužby, s.r.o., SNP 956/4, 927 01 Šaľa 

 

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám: jednotlivo 

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

9. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  

10. Okresný úrad Šaľa, odbor pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali, dopravný inžinier, Staničná 23, 927 01 Šaľa 

12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko Nové Zámky, Štúrova 147, 949 65 Nitra 

13. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2, 949 01 

Nitra 

14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. P. II č. 8, 949 01 Nitra  

15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra  

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra  

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

18. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

 

 

 Oznámenie zverejnení tunajší úrad na verejnej tabuli  a 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. 


