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VEC : Oznámenie o začatí územného konania   
 
Sklenárová Linda, Športová 998, Trnovec nad Váhom, PSČ 925 71, 11.11.2022 na tunajšom úrade 
návrh na vydanie územného rozhodnutia : 
 

„Obytná zóna SKLENÁR“   
V nasledovnom členení :  
SO01 - RODINNÝ DOM  
SO 02 – RODINNÝ DOM   
SO 03 - VJAZD   

 
na pozemku registra C KN  
parcelné číslo 220/3 - Zastavaná plocha a nádvorie a 221/1 - Záhrada,  pozemky sú vo vlastníctve 
žiadateľky : Sklenárová Linda, Športová 998, Trnovec nad Váhom, podľa LV č. : 74.  
 
Popis stavby: 
SO 01 – Rodinný dom  
SO 02 – Rodinný dom  
SO 03 – Vjazd, príjazdová komunikácia a ostatné spevnené plochy 
SO 04 – Elektrická prípojka 
SO 05 – Vodovodná prípojka 
SO 06 – Kanalizačná prípojka 
 
Umiestnenie stavieb :  
SO 01 – Rodinný dom :  
● na 2 m od hranice parcely č. 218/1, 219/1, 219/4, vo vlastníctve : Takács Viktor r. Takács, 925 
71, Trnovec nad Váhom, č. 339 (majiteľ susednej nehnuteľnosti, resp. rodinného domu s.č. 339) 
● na 1,5 m od hranice parcely č. 220/4 vo vlastníctve : Szijartóová Drahoslava, Trnovec nad 
Váhom, č. 267, PSČ 925 71 
● Na 6,15 m od hranice parcely č. 224 a na 6,55 m od susednej nehnuteľnosti stavby rodinného 
domu s.č. 341, vo vlastníctve : Sklenár Miloš a Zita Sklenárová, , Šaľa, ul. Slnečná č.1939/2 
● Na 11,77 m (uličná čiara – kopíruje osadenie susednej stavby RD s.č. 341) od hranice pozemku 
parcely EKN č. 667/1 – Obec Trnovec nad Váhom 
SO 01 - Jednopodlažná stavba bez suterénu. Tvar strešnej konštrukcie je navrhnutý ako sedlová 
strecha s maximálnou výškou hrebeňa + 4,985 m,  od upraveného okolitého terénu. Sklon strešných 
rovín je 23°. Pôdorysný rozmer navrhovanej stavby je 15,50 x 7,50 m. Zvislý nosný systém 
objektov tvoria murované obvodové steny, strešné konštrukcia drevená, strešná krytina pálená, resp. 
betónová.  
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SO 02 – Rodinný dom :  
● na 2 m od hranice parcely č. 218/1, 219/1, 219/4, vo vlastníctve : Takács Viktor r. Takács, 925 
71, Trnovec nad Váhom, č. 339 (majiteľ susednej nehnuteľnosti, resp. rodinného domu s.č. 339) 
● na 1,5 m od hranice parcely č. 220/4 vo vlastníctve : Szijartóová Drahoslava, Trnovec nad 
Váhom, č. 267, PSČ 925 71 
● Na 5,38 m od hranice parcely č. 223/1, 224, vo vlastníctve : Sklenár Miloš a Zita Sklenárová, , 
Šaľa, ul. Slnečná č.1939/2 
● Na 50 m od hranice pozemku parcely EKN č. 667/1 – Obec Trnovec nad Váhom 
 
SO 02 - Jednopodlažná stavba bez suterénu. Tvar strešnej konštrukcie je navrhnutý ako sedlová 
strecha s maximálnou výškou hrebeňa + 4,985 m,  od upraveného okolitého terénu. Sklon strešných 
rovín je 23°. Pôdorysný rozmer navrhovanej stavby je 17,50 x 8,00 m. Zvislý nosný systém objektov 
tvoria murované obvodové steny, strešné konštrukcia drevená, strešná krytina pálená, resp. betónová.  
 
SO 03 - Vjazd, príjazdová komunikácia a ostatné spevnené plochy 
V rámci zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je nutná realizácia vjazdu k rodinný 
domom. Šírka vjazdu je navrhovaná 16,059 v dotyku so štátnou cestou, s polomermi napojenia R = 
7000 mm na cestu III/1497. Vjazd na pozemok je navrhovaný z juhozápadnej strany a bude zhotovený 
z betónovej zámkovej dlažby. Celková šírka príjazdovej komunikácie bude 0,5 m + 3,5 m + 0,5 m 
(4,5 m). Dažďové vody z vjazdu sú zvedené do zeleného pásu a príslušného rigolu, dažďová voda od 
jestvujúcej stavby rodinného domu s.č. 224 sa musí odvádzať na stranu novostavieb SO 01 a SO 02, 
t.j. od jestvujúcej stavby.  Odstavná plocha pre vozidlá do 3,5 t je navrhovaná za každým rodinným 
domom a je navrhovaný z betónovej zámkovej dlažby.   
 
SO 04 – Elektrická prípojka, SO 05 – Vodovodná prípojka a SO 06 – Kanalizačná prípojka 
Prípojky IS sú prevedené od bodu napojenia na verejné inžinierske siete po merania. Kanalizačná 
tlaková prípojka a elektrická prípojka budú prevedené pretláčkou pod štátnou komunikáciou, 
vodovodná prípojka sa napojí na verejný vodovod v zelenom páse pred pozemkom stavebníčky. 
Vodomerová šachta sa osadí 1 m za hranicou parcely, budú v nej osadené dva vodomery. Kanalizačná 
prípojka bude odvádzať splaškové vody z objektov RD do verejnej kanalizácie, bude spoločná pre 
dva RD. Elektrická prípojka verejná časť bude prevedená od jestvujúceho elektrického stĺpu po 
elektromery, ktoré sa osadia v elektromerových skriniach na hranici parcely z bočnej strany – voľne 
prístupnej.  
 
           
 
 
 
 
Obec Trnovec nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  v súlade 
s ustanovením § 36 b. 2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na vyhlášku č. 532/2002 Z. z. §6 ods. 
4,  oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a známym 
účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery územia a návrh poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie  obsahu návrhu, 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. 
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       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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Denisa Keszelyová 
    pracovníčka stavebného úradu 
          na základe poverenia starostom obce  
 
 
Oznámenie sa doručí účastníkom konania:  
Do vlastných rúk :  

1. Sklenárová Linda, Športová 998, Trnovec nad Váhom, PSČ 925 71 
Vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností : 

2. Takács Viktor r. Takács, 925 71, Trnovec nad Váhom, č. 339 
3. Szijartóová Drahoslava r. Lörincová, Trnovec nad Váhom, č. 267, PSČ 925 71 
4. Sklenár Miloš a Zita rod. Szabová, Šaľa, ul. Slnečná č.1939/2 

Projektant /HIP :  
5. Ing. arch Ján Gallo, Vígľašská 11, 851 06 Bratislava 

 
Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:  

6. Okresný úrad Šaľa, OSZP, Odpadové hospodárstvo, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
7. Okresný úrad Šaľa, OSZP, Ochrana prírody a krajiny, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
8. Okresný úrad Šaľa, OSZP, Štátna vodná správa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
9. Okresný úrad Šaľa, OCD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
10. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,  

949 11 Nitra 
12. Regionálny úrad verejného zdravotnícka, Štefánikova  58, 949  63 Nitra 
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
14. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 
15. Slovak -Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s., OZ  Pázmanya 4, 927 01 Šaľa 

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

18. Obec Trnovec nad Váhom 
19. K spisu 


