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Obec Č e r v e n í k

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov 

Kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

č. 751/2018-IB 
Vybavuje : Mgr. Batíková

v Hlohovci 05. 11.2018

Ver ejná vyhláška
Oznámenie

o začatí konania vo veci dodatočného povolenia stavby, a upustenie od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.

FIN. M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava v zastúpení Ing. Kristíny 
Bajtalovej, podal dňa 25. 10. 2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 
dodatočného stavebného povolenia na stavbu : „Zriadenie chodníka pri ceste III/1319, L časť 
- elektroinštalácia“, ktorá je umiestnená na pozemkoch pare. č. 2646/164, 2646/160, 2655/1 
v kat. území Leopoldov. Časť stavby elektroinštalácie - osvetlenia v trase budúceho 
kruhového objazdu a budúcej cesty 1/64 je riešená ako stavba dočasná.
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

Obec Červeník, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 ods. 1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ) a§ 119 ods. (3) 
stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami § 61 ods. 1) a § 88a stavebného zákona 
oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby „Zriadenie chodníka pri ceste 
III/1319, L časť - elektroinštalácia“ 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.

Marián Mihálikv
starosta obce Červeník

Vyvesené dňa 

Zvesené dňa :
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Oznámenie sa doručí :

1. Obec Červeník, Kalinčiakova 26, Červeník - na vyvesenie ver. vyhlášky
2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov - na vyvesenie ver 

vyhlášky
3. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3
4. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8
5. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
6. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI Trnava, Starohájska 8
7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
9. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina
10. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, Piešťany


