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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

0 3 01. 2010
č. 686/2017 - 1B
Vybavuje : Mgr. Batíková

V e r e j n á

v Hlohovci 20. 12. 2017

Ja n cd rú i#
v y h l á š k a

Vec : Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení
Ing. Ľubomíra Marku -  SMF -  Stavebno montážna firma Marko, Bratislavská 4, 
Trnava
- oznámenie o začatí stavebného konania, upustenie od ústneho pojednávania a 

miestneho zisťovania.

Dňa 04. 12. 2017 podal na tunajšom stavebnom úrade stavebník Západoslovenská 
distribučná a.s., Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomíra Marku -  SMF -  Stavebno montážna 
firma Marko, Bratislavská 4, Trnava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné 
objekty SO 01 -  Rozšírenie NN siete a SO 02 -  prípojky NN, realizované v rámci stavby 
Areálová komunikácia a prípojky inžinierskych sietí na ul. Nádražnej v Leopoldove. 
Územné rozhodnutie na uvedenú stavbu vydal tunajší stavebný úrad rozhodnutím č. 
270/2017-IB, zo dňa 16. 06. 2017.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, týmto v súlade 
s ustanoveniami § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2) 
stavebného zákona od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. Účastníci konania, 
ako aj dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k plánovanej stavbe 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne 
neprihliadne. V prípade, že v stanovenej lehote neobdržíme od Vás žiadne vyjadrenie, 
budeme to považovať ako Vaše súhlasné stanovisko. Do podkladov žiadosti možno 
nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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Spoločný obecný
ú rad Leopoldov 
kontaktná adresa:

ámska 39,920 01 Hlohovec

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta Leopoldov

Vyvesené dňa: 3 ■ ^  
Zvesené dňa :
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Oznámenie sa doručí:

1. Mesto Leopoldov -  na zverejnenie verejnej vyhlášky
2. Projektant: Ing. árch. Miroslav Marko, M. árch. SKA 2017, Bratislavská 4, Trnava
3. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, Hlohovec
4. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, Trnava
5. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
6. OR PZ SR, ODI, Starohájska 3,917 10 Trnava
7. Inšpektorát práce, J. Bottu 4, Trnava
8. SPP- distribúcia a. s, Mlynské nivy 44b, Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
10. Slovák Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
11. TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
12. Slovenské elektrárne a.s. AE Jaslovské Bohunice


