MESTO

ŠTÚROVO

Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo
č. :

3/19280-13579/19SÚ-Ma

Vybavuje/tel:

Ing. Ladislav Majthényi
036/7511072

Štúrovo, 10.09.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Mesto Štúrovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje, že
stavebník Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo, IČO : 36753491
požiadal dňa 04.09.2019 o vydanie stavebného povolenia na stavbu :

názov stavby
Objekty :

: „Enerbyt Štúrovo – Výmena vonkajších potrubných vedení“
SO 1 Úsek 2
SO 1 Úsek 3

účel
na pozemku

: zvýšenie spoľahlivosti dodávok tepla
: parcelné č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843,
3835/1, 3856 podľa registra C KN
: Štúrovo

katastrálne územie

Dňom podania bolo začaté spojené konanie.
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámilo začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, upúšťa podľa § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia aj od ústneho
konania.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov na tunajšom stavebnom úrade.
Svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade,
inak sa ne neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
V súlade s § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o
začatí stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing.Eugen S z a b ó v.r.
primátor mesta

Oznámenie sa doručí :
1. Enerbyt s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo
2. RACEN s.r.o., Mlýnska 5139/10, 929 01 Piešťany
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov :
Mesto Štúrovo – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................
internetová stránka www.sturovo.sk.
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TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 94 01 Nové Zámky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská ul.č.13, 940 30 Nové Zámky
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová č.17, 949 60 Nitra
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28/, 817 62 Bratislava
Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Pieštany
SPP – distribúcia, a.s., Mlýnske nivy 44/b, 825 11 Bratislava

