Mesto Sládkovičovo
Císlo : 2384/20] 5-J--IL

Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
V Sládkovičove,

dňa OG'()9.20 I ()
/

Oznámenie
o začatí konania o predlžení platnosti územného rozhodnutia
a upustenie od ústneho pojednávania

Navrhovateľ Savingplus, spol. s r.o., Veľkoúľanská 1729, 925 21 Sládkovičovo,
v zastúpení konatel'om Ing. Tomášom Takáčom, podal dňa 26.11.20 J5 žiadosť o predlženie
platnosti územného rozhodnutia vydaného Mestom Sládkovičovo pod č. 154512013-1-JLdňa
03.12.2013 o umiestnení stavby "Miestna obslužná komunikácia pre IBV Záhradnícka,
Sládkovičovo", na pozemkoch parc. Č. 3613/2 až 3613/14, kat. úz. Sládkovičovo.
Uvedeným dľíom bolo začaté konanie o predlžení platnosti predmetného územného
rozhodnutia.
Rozhodnutím Č. 2384/2015-HL
zo dňa 09.12.2015
Mesto Sládkovičovo vyzvalo
navrhovatel'a na doplnenie podania a územné konanie prerušilo. doklady boli doplnené dňa
05.09.2016.

Mesto Sládkovičovo, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 zák. Č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov /d'alej len "stavebný zákon'? a podl'a § 2 písm. e) zákona NR SR Č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, podl'a § 40 ods. 3 a v súčinnosti § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje
začatie konania o predlžení platnosti predmetného územného rozhodnutia a
.upúšt'a
v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány a orgarnzacie k predÍženiu platnosti územného
rozhodnutia môžu uplatniť svoje námietky do 07.10.2016, inak k nim nebude prihliadnuté.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade
Sládkovičovo, Fučíkova 96/86, Sládkovičovo - Č. dv. 4.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
v územnom konaní o umiestnení hore uvedenej stavby.

ktoré neboli uplatnené

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie mÚ povahu vCl'cjncj vyhlÚšl<.y podľa S 3Ú ods. 4 sl<lvebnélJo /,í'!Iwn;1.
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní nn Úradnej tabuli mestH SI:'\(II\O"jčovo~
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Vyvesené dňa: (pečiatka a podpis primátora mesta)
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Zvesené dňa:

(pečiatka a podpis primátora mesta)

Doručí sa:
1. Savingplus, spol. s r.o., Veľkoúľanská 1729,92521 Sládkovičovo
2. Ing. Anton Szabó, Z. Kodálya 1471, Sládkovičovo
3. Slovensk)! pozemkový fond - Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
5. OR HaZZ, Parková 1607110, Galanta
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta
7. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 OO Trnava
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,81647 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., O.Z. Galanta, Pázmanya 4,927 Ol Šaľa
12. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta
13. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a PK, Nová doba 1408/31, Galanta
14. Železnice SR, š.p., Klemensova 8,813 61 Bratislava
15.0rganizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejná
vyhláška

Vybavuje:

2

Ing. IIakszcrová,

t.č. OJ 1/7841224

