OBEC CIFER

ločn obec

úrad Kollárova

Číslo:Výst.C!F-243l2019lMg_387
Vybavuje: lng' arch. ŠtefanMagula
Tel.: 53 54 092
e-mail:

917

02 Trnava
v Trnave dňa 18.04.2019
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magula@soutt.sk
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sToNE CULTURE' spot. s r.o.' lco gooso097, čerešňová2,9oo 25 Ghorvátsky Grob
(d'alej len ''stavebník'') dřla 22.03.2019 podal Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu:

so

lBV a HBV Pác
02_2 Komunikácie a spevnené pIochy
so 09 Sadové úpravy

na pozemku register ''C'' parc. č. 39í, 505, 532,534, 1040612, ĺ0406/3' í0406/9' í0406/54'
10406/80' í0406/8í' í0406/97,104061114,10406/ĺí8' 10406/158' í0406/í59' í0406/í88,
10406/í89, 104061212' 104061213, 104061226, 10415 v katastrálnom územíPác v obci
cífer. Uvedeným dňom bolo začatéstavebné konanie'

obec Cífer, ako špeciálny stavebný úrad príslušnýpodľa s 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb.
o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ''stavebný zákon'') a s 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len ''cestný zákon''),
oznamuje podľa $ 61 ods. 1 stavebného zákonazać,atie stavebného konania. Kedže pomery
staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a Žiadosť poskýuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhnutej stavby, upúšťav zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zákona od Ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mÔŽu svoje námietky podať do
7 pracovných dnĺ odo dňa doruěenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány a organizácie. Účastníci konania môŽu nahliadnuť do podkladov rozhodnutla na
Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 9'ĺ7 02 Trnava (úradnédni: Po 8:0012:00,'12:30-15:30; St 8:00-12:00,

1

2:30-16:30; Pia 8:00-1 2:00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môŽu pred vydaním rozhodnutia Ęadriť k podkladom rozhodnutia,
prípadne navrhnúť ich doplnenle.

-2K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo
pri prerokúvaníúzemnéhoplánu zóny sa podľa $ 61 ods' 1 stavebného zákona nebude
prihliadať.

Ak si niektoý z účastníkovkonania zvolí svojho zástupcu,
moc toho účastníkakonania, ktoný sa dal zastupovať.

musí predloŽiť písomnúplnú

tu r.starosta

n, PhD.
obce Cífer

Doručísa:
1. Účastníkom konania
obce CÍfer.

- veĘnou vyhláškou _ oznámenie

bude vyvesené na úradnej tabuli

Toto oznámenie má povahu veĘnej vyhlášky podľa s 26 správneho poriadku. Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.

oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Cífer),
na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle $ 3 ods. 6 správneho poriadku.
Vyvesenie oznámenia oznámi obecný úrad obecným rozhlasom.

cł. }ot?
dňa
pod pis, pečiatka

l)-s::--?o \:
zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:
1 ' sToNE CULTURE, spo!. s r'o', Čerešňová2,9oo 25 Chorvátsky Grob
2.lng. Milan Hudák, Vihorlatská 141715' 069 01 Snina
3. lng. MirosIav Lazorík, Jesenského 27351184, 069 01 Snina
4. ASRA, spol. s r.o., NádraŽná28,900 28 lvanka pri Dunaji
5. Slovenský pozemkoqý fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
6' TOPLAY, s r.o., Stará Vajnorská súp. č. 17,831 04 Bratislava
- projektant:
7. lng. Juraj Kyselica,919

08 Bderáz721

Doručísa:
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. okresný Úrad Trnava, odbor cestnej dopravy 9 PK, Kollárova 8,917 02 Trnava
10. okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, Kollárova 8,917 02 Trnava
11. oR HaZZ v Trnave, Rybníková 9,917 00 Trnava
12. oR PZTrnava, okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01 Trnava
13. Regionálny úrad veĘného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
14. suc TTSK, Bulharská 39, 917 53 Trnava
15. obec CÍfer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
16. Spoločný obecný Úrad - k spisu

