Obec Ivanka pri Dunaji
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Č. j. : Výst. 5027-17-Kt

dňa 4. 10. 2017

Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
konania.
Stavebník Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, Ivanka pri Dunaji, 900 28 podal
dňa20. 9. 2017 na Stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe
'CYKLOTRASA Zálesie- Ivanka pri Dunaji' na pozemku parc. č. 955,956 katastrálne
územie Farná. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Ivanka pri Dunaji , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák. č.
50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 3a ods. 3 zák. č.135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), v súlade s §61 ods.4. stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania
všetkým účastníkom .
Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s priloženými dokladmi poskytujú dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade počas stránkových dní
v pondelok od 8,00 – 18,00 hod., v stredu od 8,00 – 15,00 hod. a v piatok od 8,00 – 12,00
hod..
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a
obec. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži
stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy
v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe neoznámi, podľa
§61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá sa, že zo stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí v súlade s § 17ods. 4
správneho poriadku predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Ing. Adriana Kutšálová
Stavebný úrad
Oznámenie sa doručí :
Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, Ivanka pri Dunaji, 900 28
R.V.I. s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06
SVP š.p. , Karlovská 2, Bratislava , 842 17
OÚ Senec, Odbor starostlivosti o ŽP - všetky zložky, Hurbanova 21, Senec, 903 01
OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01
Krajský pamiatkový úrad Bratislavba, Lešková 17, Bratislava, 811 04
Dopravný úrad, Divízia civilného letectva , Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, 823 05
OR PZ v Senci, ODI v Senci, Hollého 8, Senec, 903 01
BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46
SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
BSK, Sabinovská 16, POBOX 106, Bratislava, 820 05
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63
Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného
zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
určenej § 61 odseku 3 stavebného zákona.

_________________________________________________________________
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

.................... ................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Vybavuje:Ing. Adriana Kutšálová

telefón :02/45945120

