
 
Obec Kráľová pri Senci 

oddelenie stavebného poriadku 
 

 Č. j.: Výst.274-20-Kr                                                        dňa 23.09.2020 
 
  

Oznámenie 
verejnou vyhláškou 

 
 

o začatí územného konania podľa § 36 ods. 1, ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

 
 
Stavebník Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr, 903 01 podal dňa05.06.2020   žiadosť 

o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Revitalizácia Hrubošúrskeho ramena '  
 
(pozostáva z dvoch na sebe závislých stavebných objektoch (ďalej SO) a prevádzkových súborov 
(ďalej PS). Stavebné objekty SO 01 Nápustný objekt na Hrubošúrskom ramene v km 4,50 je 
oddelený dilatačnou škárou od SO 02 Priepust na Hrubošúrskom ramene v km 4,50 a spolu 
vytvárajú možnosť využitia násypu na prejazd cez objekt) 
 
na pozemku parc. č. KN E 794/3, -k.ú. Hrubý Šúr, KN E 471 -k.ú. Zonc katastrálne 
územie Hrubý Šúr, Tureň. Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie. 

 
Obec Kráľová pri Senci, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa  § 

119 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný 
zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona oznámi 
začatie územného konania   verejnou vyhláškou   na prerokovanie návrhu stavebný 
úrad v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona    n a r i a ď u j e    ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 
15.10.2020  o 13,00 hod.  na OcÚ Hrubý Šúr. 

 
 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade 
(OcÚ Kráľová pri Senci) v úradných hodinách  pondelok 8,00 -15,00 hod., streda 8,00 
-18,00 hod. a piatok 8,00 – 12,00 hod. a svoje námietky a pripomienky uplatniť 
najneskôr pri ústnom konaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky 
stavebný úrad neprihliadne. 

 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. 

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  

Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 
konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, v súlade s 
§ 36 ods. 3 stavebného zákona  predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí v súlade s § 17 

ods. 4 správneho poriadku jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s 
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 
 



 
     Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa 
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 
 

                                                                                                                                             
                   JUDr. Dušan Šebok 

                               starosta obce 
 
                                                                                                              Ing. Anna Štofková 
                                                                                      poverená v zmysle §13 ods.5 zák.č. 369/1990 Zb. 
                                                                                     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
Doručí sa na vyvesenia a zverejnenie verejnej vyhlášky: 
Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr, 903 01 
Obec Tureň, Senec , 903 01  
 
Na vedomie s doručením: 
Slovenský vodohospodársky podnik ,š.p., Radničné nám. 8, Banská Štiavnica, 969 01  
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., PO BOX 45, Karloveská 2, Bratislava, 840 00   
Mária Brnová, Kollárova 6, Senec , 903 01  
Tibor Turner, nám.1.mája 47, Senec , 903 01  
Karol Schubert, Hrubý Šúr 51, Senec , 903 01  
Mesto Stupava, Hlavná 1, Stupava, 900 31  
Mgr. Andrea Tóthová, Tureň 377, Senec , 903 01  
Peter Šimon, Kollárova 5, Senec , 903 01  
Gabriel Batoška, Tureň 199, Senec , 903 01  
Alexander Schiffer, Hrubý Šúr 115, Senec , 903 01  
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63  
Okresný úrad  v Senci, odbor sŽP -úsek OH, ŠVS,  , Hurbanova 21, Senec, 90301  
OR H a ZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01 
 
Doručuje  sa formou verejnej vyhlášky: 

1. Vlastníkom pozemkov a  stavieb  k. ú.Zonc, Hrubý Šúr (časti Sziget) 
2. Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (vlastníkom 
okolitých pozemkov a stavieb). 
 

      Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov.  
     Oznámenie v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní  musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Obecného úradu Tureň a Obecného úradu Hrubý Šúr . Za deň doručenia sa považuje 
pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Obecného úradu Tureň a Obecného úradu Hrubý Šúr.  
Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke www.hrubysur.sk, www.turen.sk 
 
Vyvesené dňa: ..................                                       Zvesené dňa: ................... 
                                                               
 
                                                         
 
                                                                            ......................................................... 

                                           odtlačok úradnej pečiatky a podpis 
                                             oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 
 
Vybavuje :Ing. Štofková              telefón :02/21292217           e-mail: stavebnyurad@kralovaprisenci.sk 
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