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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
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100-2018/234-9833
05.09.2018

Naše číslo
01/25/2018 - STAV

Vybavuje/kontakt
Ing. László Fekete
036/75 11 649

Gbelce
20.09.2018

Vec:
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou
Dňa 11.09.2018 podal navrhovateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické
služby, Kollárova 8, Trnava, IČO 42156424, na Obec Gbelce žiadosť o predĺženie platnosti
územného rozhodnutia na stavbu
Názov stavby:

„Realizácia optických sieti, Klaster Gbelce – 1, obec Šarkan“

Miesto stavby:
katastrálne územie Gbelce a Šarkan, na parc. č.:
- kat.úz. Gbelce - reg. CKN: 1172/4, 1172/1, 1710/1, 1725, 1702/1, 1702/2, 1170/1, 1170/4,
1701, 1700, 1727, 602/1, 13580, 13579/1, 13581/1, 13581/2, 13581/4, 13581/5, 13581/6,
13581/7, 13586/1, 13637/1, 13637/2, 13638/1, 13639/1, 13629, 13631
- kat.úz. Šarkan - reg. CKN: 1039, 1036, 1034, 1035, 1003/53, 1014/1, 131/4, 119/3, 118,
74, 75; reg. EKN: 1009, 1008/1, 1000/2, 1000/1; POP - parc.č. 75
Investor: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava
Zodpovedný projektant: Ing. Přemysl Zlobický, ZLINPROJEKT a.s., organizačná zložka
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, číslo 1269-04/15 Cz zo dňa 13.10.2015,
vydané Obcou Gbelce nadobudlo právoplatnosť dňa 13.11.2015.
Dňom podania tejto žiadosti bolo začaté územné konanie.
Obec Gbelce, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 a § 119 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon")v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného
zákona oznamuje začatie územného konania.
Pretože pre územie, ktorého sa návrh týka, je spracovaná územnoplánovacia
dokumentácia, na základe ktorej je možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, stavebný
úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania.
Dotknuté orgány štátnej správy a účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky uplatniť najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. Ak dotknutý orgán
štátnej správy neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to,
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Upozorňujeme účastníkov
konania, že sa na námietky podané po uvedenom termíne neprihliadne.
E-mail: spolocny@svodin.sk
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Bankové spojenie:

IBAN: SK56 0200 0000 0001 7002 9172

IČO: 00 308 901
DIČ: 2021060525

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v kancelárii stavebného úradu
(Spoločný obecný úrad so sídlom vo Svodíne, Hlavná 1, Svodín).
Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom
a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obecného úradu v Gbelciach a na úradnú tabuľu Obecného
úradu v Šarkani k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom
doručenia.

František Szőcs
starosta obce
Doručí sa:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava (navrhovateľ)
ZLINPROJEKT a.s., organizačná zložka Palackého 85/5, 911 01 Trenčín (projektant)
Obec Gbelce – starosta obce, verejná vyhláška
Obec Šarkan – starosta obce, verejná vyhláška
Slovenský pozemkový fond, Bratislava
Okresný úrad Nové Zámky – odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad Nové Zámky – pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Nové Zámky – odbor krízového riadenia
Okresný úrad Nové Zámky – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nové Zámky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Krajský pamiatkový úrad, Nitra
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor dopravných a pozemných komunikácií
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Nové Zámky
Západoslovenská distribučná a.s.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky
SPP Distribúcia a.s.
Slovak Telekom a.s.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
Do spisu

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená na Obecnom úrade Gbelce
odo dňa: ......................... do dňa: .........................

.........................................
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka obecného úradu

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená na Obecnom úrade Šarkan
odo dňa: ......................... do dňa: .........................
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.........................................
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka obecného úradu

