
 

 

M  e  s  t  o      V r  b  o  v é 
Mestský úrad,, ul.  gen. M.  R.  Štefánika 15/4,  922 03 Vrbové 

tel. č.:  033/735 06 37, e-mail: stavebnyurad@vrbove.sk                

  
 

č. 1461/2020/8164/2021/OK-Ty Vrbové, 12.10.2021 

Vybavuje: Ing. arch. Tyrolová 

 
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O z n á m e n i e 
o začatí územného konania o umiestnení stavby  

 

Dňa 07.10.2020 prijalo Mesto Vrbové návrh na zmenu územného rozhodnutia č. 

2619/2010-Ka zo dňa 06.12.2010 o umiestnení  stavby 

 

s názvom: 

 

navrhovateľa: 

 

miesto stavby: 

 

druh stavby: 

účel stavby: 

charakter stavby: 

„OBYTNÝ SÚBOR - IBV Kopec-Vrbové + inžinierske siete a miestne 

komunikácie“  

Ing. Miloslava Borovského a spol., Ul. 1. mája 839/14, Vrbové, 

zastupujúceho majiteľov pozemkov v predmetnej lokalite 

na pozemkoch p.č.  11239, 11240, 11243, 11244/1, 11244/4, 331/3, 331/5 

a 389/3 v katastrálnom území Vrbové,  

inžinierska 

dopravná obsluha územia a zásobovanie energiami 

novostavba, pozemná, trvalá 

 

Zmena územného rozhodnutia spočíva v zmene navrhovateľa, vlastníckych práv,  

čísiel parciel, zmenšení riešeného územia a počtu rodinných domov a v zmene celkového 

riešenia územia. 

 

Mesto Vrbové ako miestne a vecne príslušný prvostupňový stavebný úrad (ďalej len  

„stavebný úrad“) podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 

36 ods. (4) stavebného zákona a § 18 ods. (3) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

v znení neskorších prepisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje všetkým účastníkom 

konania a dotknutým orgánom, že podľa § 18 ods. (2) dňom podania návrhu bolo začaté 

územné konanie o umiestnení vyššie uvedenej stavby a vzhľadom k tomu, že stavebnému 

úradu sú dobre známe pomery v území a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre jej 

posúdenie, upúšťa v zmysle § 36 ods. (2) od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním. 

 

 Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje stanoviská a námietky môžu 

uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak 

na neskoršie podané námietky neprihliadne. V zmysle § 42 ods. (5) stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

           Dotknuté orgány a organizácie oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote ako 

účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu 

dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí  konania, neoznámi v určenej lehote alebo 

predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa zato, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 
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 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade vo Vrbovom, 

Spoločný úrad samosprávy, stavebný úrad, ul. M. R. Štefánika 15/4, I. poschodie počas 

úradných hodín: 

 
Pondelok 

Utorok 

Streda 

Štvrtok 

Piatok 

7:30-12:00 

7:30-12:00 

7:30-12:00 

- 

7:30-12:00 

13:-15:30 

13:-15:30 

13:-17:00 

- 

13:-14:00 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 

na zastupovanie od účastníka, ktorý ho k svojmu zastupovaniu splnomocnil.  

 

     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli a webovej stránke Mesta Vrbové, pričom dňom doručenia je posledný deň 

vyvesenia oznámenia. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Dott. Mgr. Ema Maggiová 

   primátorka Mesta Vrbové 

príloha: 

situácia 

 

na vedomie 

- účastníkom konania: 

1. LOUE AIR 2 s.r.o., Lúčna 484/3, 922 01 Moravany nad Váhom 

2. Mesto Vrbové, Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové  

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 811 04 Bratislava 

4. Miloš Braško, 922 03 Šterusy 84  

5. Dušan Kuník, 9. mája 319/1, 922 03 Vrbové 

6. Miroslav Podmela, Bernolákova 538/32, 922 03 Vrbové 

7. Andrea Tvarošková, Bernolákova 538/32, 922 03 Vrbové  

 

- dotknutým orgánom: 

8. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta  

  5053/13, 921 25 Piešťany 

9. Okresný úrad Piešťany, odbor pozemkový a lesný, Krajinská cesta  

  5053/13, 921 25 Piešťany  

10. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany 

11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát,  

            Starohájska 3, 917 10 Trnava 

12. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 02 Trnava 

14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 80 Piešťany 

15. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

16. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

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

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

19. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
 

Kópia: Mesto Vrbové – Spoločný stavebný úrad - spis 


