
 

Obec Hrubý Šúr 
oddelenie stavebného poriadku 

 

Č. j. : Výst.126-17-HŠ                                             dňa 2.8.2018 

 

 

 

Vec : Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - nariadenie 
     

Obec Hrubý Šúr , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 Zák. č. 

50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákona/ začína podľa § 88 

ods. 1 písm. b/ stavby postavenej bez stavebného povolenia konanie o odstránení stavby. 

 

     O začatí konania Vás podľa § 18 ods. 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

vyrozumievame a za účelom prerokovania tejto veci určujeme na ústne konanie spojené 

s miestnym šetrením na 

 

deň 28.8.2018 o 9,00 hod. so stretnutím . OcÚ Hrubý Šúr. 

 

     Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť pred dňom 

ústneho konania na stavebnom úrade v pondelok od 8,00 – 17,00 hod. , v stredu od 8,00 – 

16,00 hod., v piatok od 8,00 – 12,00 hod. ako aj pri ústnom konaní. 

     Na konaní predložte všetky písomnosti, ktoré sa veci týkajú. Ak sa niektorý z účastníkov 

nechá zastupovať v súlade s §17 ods.4 správneho poriadku, predloží jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

 

 

                    Ing. Ladislav Gujber                                                                                                                                                                                

                                   starosta obce 

 
                                                                                                                Ing. Štofková Anna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

poverená v zmysle § 13 ods. 5 č.369/1990 Zb.  

                                                                                           o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
Oznámenie sa doručí : 

Mgr. Pavol Trubač, Fraňa Kráľa 55, Senec, 903 01  

Mgr. Peter Trubač, Kollárova 65, Senec, 903 01  

Martin Kubovčák, Tehelná 353, Kráľová pri Senci, 900 50 

Starosta obce, Hrubý Šúr, Senec, 903 01  

Na vedomie: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  

SPP -distribúcia Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11   

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  

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

Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava, 811 04   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovska 8, Bratislava, 821 01  

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63  

Okresný úrad  v Senci, odbor sŽP,  PLO, Hurbanova 21, Senec, 90301  

OR H a ZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01  

SVP, š.p. OZ , Karloveská 2, Bratislava, 842 17 

Doručuje sa verejnou vyhláškou : 

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 a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce 

Hrubý Šúr . Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Obecnom úrade Hrubý 

Šúr. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke www.hrubysur.sk 

 

Vyvesené dňa: ...............                                                Zvesené dňa: ....................  

 

 

 

 

                                                                                     .................... ................................ 

                                                            odtlačok úradnej pečiatky a podpis 

                                                            oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 
Vybavuje: Ing. Štofková                      telefón :02/20205139             mail: stofkovaa@senec.sk 

 

http://www.hrubysur.sk/

