
 

Obec Hrubá Borša 
oddelenie stavebného poriadku 

 

 Č. j.: Výst.108-16-HB,Om                                                                     dňa 9.1.2017 
 
Vec : Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou   

 
Stavebník Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec podal dňa5.2.2016   žiadosť o 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej 
ČOV ' na pozemku parc. č. viď „ Dotknuté pozemky “ katastrálne územie Senec. 
Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie. 
Popis stavby :  
I. etapa modernizácie a intenzifikácie zabezpečí čistenie odpadových vôd 
technológiou aktivácie  s odstraňovaním   dusíka  s čiastočnou  stabilizáciou   kalu, 
jeho dostabilizáciou v stabilizačnej nádrži a aeróbnou kalovou koncovkou a 
mechanickým odvodnením kalu. V rámci modernizácie budú intenzifikované i 
potrebné stavebné objekty a technológia jestvujúcej ČOV na kapacity I. a II. etapy 
modernizácie. 
II. etapa bude realizovaná modernizácia jestvujúcej aktivácie na aktiváciu s 
čiastočnou stabilizáciou kalu, ďalších potrebných objektov a vybudovanie 
anaeróbneho kalového a plynového hospodárstva s energetickým využitím prebytkov 
kalového plynu. 
 
Dotknuté pozemky : 
KN „C“  2737/2 - orná pôda LV č. 2800  
KN „C“  2737/9 - orná pôda LV č. 2800   
KN „C“  2737/10 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2737/11 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2737/12 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2737/13 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2737/14 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2742/7 - orná pôda LV č. 2800 
KN „C“  2742/ 17 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2742/16 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2742/15 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2742/18 - orná pôda LV č. 2800   
KN „C“  2878/9 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2878/10 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2878/11 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2878/13 - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2879      - zastavané plochy a nádvoria LV č. 2800 
KN „C“  2763/4  KN „E“   973 - orná pôda LV č. 4435 

                      KN „E“  9973/303 - zastavané plochy a nádvoria LV č.9253 
KN „C“ 2763/5   KN „E“   973 - orná pôda LV č. 4435 
KN „C“ 2742/20 KN „E“   973 - orná pôda LV č. 4435 
KN „C“ 2742/19 KN „E“   973 - orná pôda LV č. 4435 
KN „C“ 2742/14 KN „E“  975/1 orná pôda LV č.4758 
KN „C“ 2742/13   KN „E“  975/2 orná pôda LV č.4758 
                              KN „E“  976/1 orná pôda LV č.2818 
                              KN „E“  977 orná pôda LV č.2506 
                              KN „E“  978 orná pôda LV č.3912 
                              KN „E“  975/1 orná pôda LV č.4758 
                              KN „E“  979 orná pôda LV č.3603 
KN „C“ 2739/12  KN „E“  976/1 orná pôda LV č.2818 
                              KN „E“  977 orná pôda LV č.2506 



 

                              KN „E“  978 orná pôda LV č.3912 
                              KN „E“  979 orná pôda LV č.3603 
KN „C“ 2739/11   KN „E“  977 orná pôda LV č.2506 
                              KN „E“  978 orná pôda LV č.3912 
KN „C“ 2739/14   KN „E“  977 orná pôda LV č.2506 
                              KN „E“  978 orná pôda LV č.3912 
KN „C“ 2739/10   KN „E“  978 orná pôda LV č.3912 
                              KN „E“  979 orná pôda LV č.3603 
KN „C“ 2739/13   KN „E“  978 orná pôda LV č. 3912 
                              KN „E“  979 orná pôda LV č.3603 
KN „C“ 5476/20   KN „E“  1130/1  orná pôda LV č.2858  
KN „C“  5476/21  KN „E“  1130/1  orná pôda LV č.2858 
KN „C“  5476/2    KN „E“  1130/1  orná pôda LV č.2858 

 
Obec Hrubá Borša, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa  §119 ods. 3 
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 
znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 ods. 1, 4 stavebného zákona 
oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby  dotknutým orgánom štátnej 
správy a známym účastníkom  konania a podľa § 36 ods. 2 stavebného   zákona, 
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania . 
 
Do podkladov územného  rozhodnutia možno nahliadnuť  na Mestskom úrade č. 
dv.17 počas stránkových dní v pondelok od 8,00 – 15,00 hod., v stredu od 8,00 – 
17,00 hod. a v piatok od 8,00 – 12,00 hod. . 
 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k predloženému 
návrhu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní  od doručenia (za deň doručenia sa 
považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky) oznámenia o začatí konania na 
tunajšom úrade, inak sa na ne neprihliadne.  
 
V súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány štátnej správy oznámia 
svoje stanoviská v rovnakej lehote ako ostatní účastníci územného konania. Ak 
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu  dlhší čas, 
stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, 
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, 
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný 
úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou. 
Ak sa niektorý účastník konania nechá v územnom konaní zastupovať, musí sa 
v súlade s § 17 ods. 4 správneho poriadku sa preukázať písomným plnomocenstvom. 
Upozornenie: Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
 

                         
                        Mgr.Ján Klačko 

                                 starosta obce 
                          v.z. Ing.Tibor Omasta 

                                                                                       oddelenie stavebného poriadku 
 
 
Doručuje  sa: 
Navrhovateľ :  
Mesto Senec, Mierové námestie 8, Senec, 903 01 



 

Vlastníci nehnuteľnosti , na ktorých sa bude uskutočňovať stavba (časť stavby) 
Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, Bratislava, 817 15  
Tóthová Eva, Ľ Fullu 13, Senec, 903 01  
Ing. Gujber Ladislav  , Hrubý Šúr 195, 925 23  
Csizmazia Ján, Jánoškova 2, Bratislava , 831 02  
Ing.Nováková Klára, Hálová 8, Bratislava , 851 01  
Mészáros Gyuláné, Petofi út. 68, Budapešť Maďarsko , 1161  
Loci Dušan, Štefániková 39, Senec, 903 01  
Jaszenická Eva, Vodná 22, Senec, 903 01  
Mokoš Alexander, Tehelná 43, Senec, 903 01  
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou :  
- spoluvlastníkom nehnuteľnosti parc. č.KN „E“ 975/1 v katastrálnom území Senec 
- spoluvlastníkom nehnuteľnosti parc. č. KN „E“ 975/2 v katastrálnom území Senec 
- spoluvlastníkom nehnuteľnosti parc. č. KN „E“ 978  v katastrálnom území Senec 
- spoluvlastníkom nehnuteľnosti parc. č. KN „E“ 979  v katastrálnom území Senec 
- ostatným účastníkom konania t. zn. osobám, ktoré majú vlastnícke práva k 

pozemkom resp. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k susediacim 
pozemkom  . 

 
Na vedomie: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  
SPP distribúcia a.s., Bratislava , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11   
Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, Bratislava, 816 47  
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12   
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci,Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Holého 8,Sc  
Bratislavský samosprávny kraj - odbor dopravy, Sabinovská16, Bratislava, 820 05  
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie , Hurbanova 21, Senec,  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, Bratislava, 840 00   
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8 (P.O. Box 26), Bratislava 29,  
OR HZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01  
Okresný úrad  ŽP- ŠVS, OpaK, OH, OO,   Hurbanova 21, Senec, 90301  
  
Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Senec . Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia 
verejnej vyhlášky na Mestskom úrade v Senci. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na 
internetovej stránke www.senec.sk   
 
Vyvesené dňa: 9.1.2017                                                          Zvesené dňa: ................... 
 
                                                        
                                                           ......................................................... 

                                            odtlačok úradnej pečiatky a podpis 
                                             oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 
 
 
Vybavuje: Ing. Tibor Omasta     telefón :02/20205 138         mail: omastat@senec.sk 


