
Obec Sekule
MEsTo sENIcA _ spoločľÝ oeecľÝ ÚRno, Štefánikova í408/56, 9o5 25 Senica

C. j.: SOU- 1899t2o22- PLA
Vybavuje: Ľ' Planka
Č' tel.:0g+16512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici, dňa 01j2.2022

oznámenie o začatĺ územného konania
/ Po ľa $ 36 ods. 4 zákona č' 50/1976 Zb. o územnom plánovanĺ a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znenĺ
neskoršĺch predpisov verejnou vyhláškou - nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, ä,S., čubnova 6, 8ĺ6 47 Bratislava, vzastúpenĺ
spoločnosťou LiV - EPl' s.r.o, Trenčianska 56lF, 82109 Bratislava podali dňa 28.1'l'2022 návrh na vydanie
územného rozhodnutia oumiestneni stavby ' SA - Aí- SekuIe VN 2ĺ4 - 467, VNK, Ts, NNK" ako lĺniová
stavba v katastrálnom územĺ Sekule. Uvedeným dňom bolo začalé územné konanie.

obec Sekule, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 117 zákona č' 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znenĺ
neskoršĺch zmien a doplnkov, v súlade s ustanovenlm $ 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanĺ
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenĺ neskoršĺch predpisov oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastnlkom konania a súčasne na prejednanie predloŽenej Žiadosti
nariad'uje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovanim na deň

22.december ( štvÉok| 2o22o 9.00 hodine

so zrazom účastníkov na obecnom úrade Sekule.
Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnuť pred dňom Ústneho pojednávania na tunajšom úrade

v úradných dňoch a pri ústnom pojednávanĺ'
Účastnici konania a dotknuté orgány štátnej správy môŽu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri

ústnom konanĺ, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle $ 36 ods. 3

stavebného zákona má za to, Že s návrhom z hľadiska nĺm sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektoý z účastnĺkov konania zastupovať, predloŽĺ jeho zástupca plsomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 36 ods. 4 stavebného zákona v znenĺ neskoršich
predpisov. Toto oznámenie musĺ byť vyvesené po dobu 15 dni na úradnej tabuli a webovom sĺdle obce .
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Oznamuie sa:

'l. Neznámym účastníkom konania, účastnĺkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov
konania verejnou vyhláškou

2. lng. Martin Perniš, Donská 60, Bratislava lV - mestská časť Záhorská Bystrica
3. Obec Sekule 2x
4. tng. Dušan Džĺk, Liv - EPl , s'r.o', Trenčianska 56/F, Bratislava
5. lng. Joachim Kučera, Sekule č. 165
6' Majetkový holding, Staromestská 3, Bratislava
7 ' Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14, Bratislava
8. Hydromeliorácie š'p., Vrakunská 29, Bratislava
9. Železnice sR - GR, odbor expertízý, Klemensova 8, Bratislava
10. okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy- a PK , Senica
11. okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ZP, Senica
12. okresný úrad Senica, odbor krizového riadenia, Senica

odbor v Senici
'l4. Regionálny úrad verejného zdľavotnĺctva Senica
15. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky , Pribinova 2, Brďislava
16. Ministerstuo obrany, Kutuzovova 8, Bratislava
17' Bratislavská vodárenská spoločnosť a's., Bratislava, Prešovská 48
18. Slovak Telekom a's., Bajkalská 28, Bratislava
19. Západoslovenská Distribučná a.s., čulenova 6, Bratislava
20. sPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Plátennicka 2, Bľatislava
21. Správa a údrŽba ciest TTSK , Bulharská 39, Trnava
22. sVP' správa povodia Moraw, Malacky, PriMaline 1

23' Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, Bratislava
24. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
25. okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici
26. spis


