
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. 574/2022- I B  v Hlohovci 17.06.2022
Vybavuje : Batíková

V e r e j n á  v y h l á š k a

Vec : Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
- oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia stavebného objektu 

SO 01 Cyklistický chodník pravostranná hrádza -  verejné osvetlenie.

Dňa 10. 06. 2022 podal na tunajšom stavebnom úrade stavebník Mesto Hlohovec, 
v zastúpen primátora mesta Ing. Miroslava Kollára, žiadosť o dodatočné povolenie 
stavebného objektu SO 01 Cyklistický chodníka pravostranná hrádza -  verejné osvetlenie, na 
pozemkoch pare. č. 4976/6, 2665/1, 2667/1 (parcely reg. „C“) a pozemku pare. č. 6518/103 
(parcela reg. „E“) v kat. území Hlohovec.

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný 
stavebný úrad na základe určenia Okresného úradu Trnava, v súlade s ustanoveniami § 61 
ods. 1) a 4) a § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje začatie konania o dodatočnom 
povolení stavebného objektu účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Zároveň na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa:

14. 07. 2022 ( t.j. vo štvrtok) o 9.00 hod.

so zrazom na Spoločnom obecnom úrade ( Podzámska 39, Hlohovec, budova daňového úradu
miestnosť č. 212).

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania ako aj dotknuté orgány nahliadnuť a 
zároveň uplatniť svoje námietky a pripomienky k dodatočnému povoleniu stavebného objektu 
SO 01 Cyklistický chodníka pravostranná hrádza -  verejné osvetlenie na tunajšom stavebnom 
úrade ( Podzámska 39, Hlohovec) pred dňom miestneho zisťovania (stránkové dni sú 
v pondelok, stredu a v piatok), najneskôr na ústnom pojednávaní dňa 14. 07. 2022. 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, podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona, musí 
byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak
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ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej 
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa 
konanie týka.
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Mgr. Terézia Kavuliaková 

primátorka mesta Leopoldov

Vyvesené dna : 2 3 “08" 2022

Zvesené d ň a :

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. Mesto Hlohovec, Ref. dopravy a technickej infŕaštruktúry, M. R. Štefánika 1

4. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, nábr. I. Krásku

5. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3

6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Dopravná 1, Piešťany

7. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8

8. MDaV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad

9. SPP -  distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

11. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina

12. Vodárenská spoločnosť Hlohovec s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec

13. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyslená 10, Piešťany

14. O.S.V.O. comp. a.s., Ing. Richard Gábor, Strojnícka 18, 080 01 Prešov

15. Slovenské elektrárne a.s., EBO Jaslovské Bohunice

16. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava

17. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou.


