
Mesto L e o p o l d o v
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove 

Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
Kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 106/2018 -  IB v Hlohovci 08. 01. 2018
Vybavuje : Mgr. Batíková

V e r e j n á v y h l á š k a

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby a upustenie od 
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Mesto Hlohovec v zastúpení primátora mesta Ing. Miroslava Kollára, podal dňa 29. 01. 
2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby : „Rozšírenie verejného 
osvetlenia Mierová ul.“, ktoré bude umiestnené na pozemkoch parc. č. 2380/10 a 2390/8 
v kat. území Hlohovec, na ul. Mierovej v Hlohovci.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zlúčené s konaním o umiestnení stavby.
Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný 

stavebný úrad podľa § 119 ods. 3) Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto v súlade s 
ustanoveniami §§ 36 a 61 ods. 2) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
zlúčeného s konaním o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania. Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
nahliadnuť a zároveň uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe na 
tunajšom stavebnom úrade, ( Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, na adrese 
Podzámska 39, Hlohovec) najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. Na neskôr podané námietky a pripomienky nebude prihliadnuté. V prípade, že od 
Vás neobdržíme žiadne vyjadrenie, budeme to považovať ako Vaše súhlasné stanovisko.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky . Preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli príslušného správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia.

Mgr. Terézia Kavuliaková 
primátorka mesta Leopoldov

Vyvesené dňa :
Zvesené dňa :
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Oznámenie sa doručí :

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec -  na vyvesenie ver. vyhlášky
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov -  na vyvesenie ver. 

vyhlášky
3. Ing. Richard Gábor, Strojnícka 18, Prešov

4. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3
5. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

7. Slovak Telekom a.s., RTC Sever, Poštova 1, Žilina
8. Vodárenské a technické služby s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec

9. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov
10. Železnice SR, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

11. MDaV SR, odbor dráhový stavený úrad, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava




