OBEC PLAVECKÝ ŠTVRTOK
900 68 Plavecký Štvrtok Č. 172
čtslo: OcÚ/PŠ/20 16/00488

Plavecky Štvrtok 16.01.2017

Vec
Oznámenie o začatí konania
Obec Plavecký Štvrtok stavebny urad prisIušn~ podľa * 117 zak. Č. 50/1976 Zb. o územnom
planovaní a stavebnoni poriadku (stavebny zákon) v zneni neskorších predpisov (d‘alej len stavebn~
zákon). podľa * 61 stavebného zákona oznamuje

začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním
na stavbu: .Rozšírenie kapacity ZŠ Prístavba triedy 1. stupeň“ na pozemku parcela registra ~C“ Č.
8852/16, 8852/20 k. ú. Lozorno, pre stavebníka: Obec Lozorno zastúpené starostom Ľuboniírom
Húbekotn, Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno a o vvdanie stavebneho povolenia požiadal tunajši stavebn~
úrad dňa 08.08.2016.
—

Popis stavby:
Predmclorn projektu je ná~rh prístavb3 odbornej iriedy 1. stupňa pre 27 dell s občasn5rn v5učovaním odborn3ch
a pracovn<th činností.
objekt pris(avb~ odbornej Iried~ kjest~ujuceiuu pa~ilónu 1. stupňa bude obdlžniko~ého tvaru pódonsn3ch
rozinerov 9.35 a 8,85 m
objekl bude mat‘ jedno nadzcmne podla7ie so sedlov3rn dre~en~rn krovom
zastavaná plocha: 77,17 ni2
‚

-

-

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomen staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie navrhovanej stavby. upušl‘a podľa * 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania
spojeného s miestnvm zisťovaním.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom urade v Plaveckom Štvrtku. v stránkove
hodin‘.
Účastníci konania móžu uplatniť svoje námietky najneskůr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podanim na tunajšom stavebnom
úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté
organizácie.
V súlade s * 61 ods. 6 stavebného zákona. ak dotkiwtý orgán štátnej spran. kton bol n rozumeny
so začatím stavebného konania. ncoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hFadiska ním sledoval?~ eh záujmov suhlasi Ak niekton z dotknutých organov
potrebuje na riadne posúdenie dlhší Čas, predlži stavebn~ úrad na jeho žiadost‘ lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v urČenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe. má
sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovanyeh záujmov súhlasi
Na námietkv a yriuomienkv. ktoré nebudú v určenom termíne uylatnené sa nebude yrthliadať.
Ak sa niektor~ z účastníkov konania nechá zastupovať. predloží jeho zástupea splnomocnenie na
zastupovanie s podpismi splnomocnenca a splnomocniteľa.
Z dóvodu veľkého počtu účastníkov konania vlastníkov a spoluvlastnikov susedných pozemkov
a stavieb, ktor~ch práva alebo právom chránene zaujmv móžu byť stavebn~‘m povolenim stavby priamo
dotknuté. sa táto písomnost‘ doručuje verejnou n hlaškou v sulade s * 26 správneho poriadku v spojení s ~
61 ods. 4 stavebneho zakona.
Obec Plavecký Štvrt k
Obecný úrad
90062 Phm2cký ŠIv~-tok 172
1CQ:3O5~g
—1—
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Doručuje sa (formou verejnej vyhlášky):
1.
Obec Lozorno, Hlavná ulica Č. 1,90055 Lozorno
Vlastnici susedných nehnutel‘nosti:
2.
Branislav Rybár, Staničná 629/22,900 55 Lozorno
3.
Obec Lozorno, Hlavná utica Č. 1,900 55 Lozorno
4.
Bernard Hurbanič, (lozovská 64,900 55 Lozorno
5.
verejnou vyhláškou vlastnikom pozemkov parcela registra .Y‘ Č. 8852/3 a 8852/203 k. ú. Lozorno — list vlastnictva Č. 4367 a ostatnýcli
neznáinych vlastnikov, ktorých vlastnicke alebo ině práva k nehnutel‘nostiam inóžu byt‘ vydaným rozhodnutím priarno dotknuté
6.
projektant: lag. Marian Beleš. 900 55 Lozorno Č. 90
Dollusuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcovia inžiaierskych sjetí:
7.
Regionálny úrad verejněho zdravotnictva. Ružinovská 8, 82009 Bratislava
8.
Okresně riadite[stvo Hasičského a záchranného zboru. Legionárska 882. 901 Ot Malacky
9.
Západoslovenská distribučná, as.. Čulenova 6. 816 47 Bralislava
10. SPP - dislnbúcia, as.. Mtvnské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
11. Slovak Telekom, as.. Bajkalská 28,81762 Bratislava
12. OkresnýúradMalacky. odbor starostlivosti oživotné prostredie-oclrana prirodya krajiny, Záhorácka 2942/60k 901 01 Malacky
13. Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životně prostredie - OH, Záhorácka 2942/60k 901 01 Malacky
14. Okresný úrad Malacky. odbor starostlivosti o životné prostredie - SVS. Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
15. Okresný úrad Malacky. pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60.4. 901 01 Malacky
16. Lozorno, spot. sr.o.-voda. kanalizácia. Hlan~áulica Č. 1,900 55 Lozorno
17. tu
Na vedonsie účastníkoin konania (nemá účinky dornčenia):
1.
Obec Lozorno, Htavná ulica Č. 1,900 55 Lozorno
2.
Bninislav Rybár, Staničaá 629122, 900 55 Lozorno
3.
Bernard Hurbaaič, (lozovská 64, 900 55 Lozorno
4.
projektant: Ing. Marian Beleš. 900 55 Lozorno č. 90
Doručí sa so žiadosťou o vvvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1.
Obec Lozorno, 1-llavná ulica Č. 1,900 55 Lozorno—so žiadosl‘ou o vvvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2.
Obec Plavecký Stvrtok, 900 68 Plavecký Stvrtok Č. 172 — so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úraclnej tabuli

Verejná vyhláška
Táto písornnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Obecného
úradu Lozorno a Plavecký Stvrtok. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia. Zároveň as táto
písomnosf zverejňuje aj na stránke www.lozorno.sk

Podľa ~ 26 ods. I zák. č. 711967 Zb. O sprá~iioin konaní v ziicní ncskoršich predpisov, doručenie \erejnott vyhláškou použije správuy orgán
V prípadc, keď účastníci konania alebo ich pob~1 nic sú mu známi, alcbo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
Podľa ~ 26 ods. 2 zákona č 71 1967 Zh. O spĺávnom konaní, dontčenie vcrejnou vyhláškou Sa vykoná lak, že Sa písoinnost‘ vnesi podobu 15
dni na úradnej tabuli sprá‘iiclio orgánu. Posledný dcň tejlo lehoty je dňoni domčenia. Správny orgán zverejňuje pisornnosť súčasne in~ln
spěsoboni v nueste obvyklým, najmI v iniestn~ tlači. rozhlase aiebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého Sa konaníe
týka.
Pil líiiiových stavbách alebo v odóvodncných pripadoch aj pri zvlášt‘ rozsiahl cit stavbách, stavbách s velkým počtoni účastnikov konania
stavebný úrad upovedonii účastaikov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najrnenej 15 dni pred konanini micstneho zisťovania.
pripadne ústnelto pojednávania. a ak Sa nekoná ústne pojednávanie. pred upi~initim lehoty určenej poctl‘a odseku 3.
1.

verýiou vyhláškou vlasutikorn pozernkov parcela registra „E“ Č. 8852 3 a 8852 203 k. ú. Lozorno list vlastníctva Č. 4367 a ostatných
neznánivch vlastnikov. ktor~ch vlastnícke aleho mé práva k nclrnutelnostiam můžu byt‘ vydaným rozhodnutím priamo dotkjiuté

priloha: situácia Č. n‘krestt 05 16-S A-l v mierke 1:1000 vypracovaná tng. Madanom Bclešoin

Obec Lozorno

—

úradna tabLďa

zvcrejncnie po dobu 15 dní:

oznarncnic boto vvvcscně dňa

c3:c LO:o~;~j3
Hiavpá 1
900 55 Lozorno

Obec Plavcck~‘ Štvrtok uradná tabuľa

—

zvercjncnic podobu 15

di~í:

