
OBEC BODZIANSKE LÚKY 
946 14  Bodzianske Lúky, 1 

Č.j. S2020/00014/SP91-4                                           v Bodzianskych Lúkach, dňa 12.mája 2020   
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o zahájení územného konania 
 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 36 361 518 
(ďalej „navrhovateľ“), zastúpená poverenou osobou Ing. Evou Zlatošovou, Javorová 2095/14, Šaľa 
podala dňa 27. februára 2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu  
„KO_Bodzianske Lúky, TS 0004-002, TS, VNV“  na pozemkoch: 
reg. „C“ parc. č.: 249/7, 249/8,  249/14 (parc. reg. „E“: 224/3, 225/3), v katastrálnom území Sokolce – 
Turi, 
reg. „C“ parc.č. 1592/1 (parc. reg. „E“: 1592/6), 1866/1 (parc. reg. „E“:  1592/3, 1592/4, 1592/5, 
1596/1, 1596/2, 1596/3, 1597, 1600, 1601, 1604, 1605, 1608, 1609, 1612, 1613, 1617/1, 1617/2, 1618, 
1619, 1622/1, 1622/2, 1623/1, 1631, 1632, 1635, 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1639/1, 1639/2, 1640, 
1643/4, 1643/3, 1644, 1590, 1589, 1588/2), 1866/6 (parc. reg. „E“: 1588/2, 1588/1), 1866/7 (parc. reg. 
„E“: 1588/1, 1586, 1583, 1591, 1655, 1656/1, 1656/2, 1660, 1661, 1666/1, 1666/2, 1713, 1747, 1748, 
1757, 1769, 1770, 1780/1, 1780/201, 1781, 1789 ,1790/1, 1799/2, 1800/1, 1800/1, 1553, 1584, 
1551/1), 1866/3 (parc. reg. „E“:  1551/1),  v katastrálnom území Bodzianske Lúky.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby (§43a ods.3, písm.i).   
 
Obec Bodzianske Lúky,  ako  príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Nitra, odbor výstavby a bytovej 
politiky  č. OU-NR-OVBP2-2020/019751-002 zo dňa 14.apríla 2020 v súlade s § 36 ods. 4 stavebného 
zákona o z n a m u j e  začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby dotknutým orgánom 
a verejnou vyhláškou účastníkom konania a vzhľadom na ustanovenie §142h (Prechodné ustanovenie 
súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID – 19) nevykoná ústne pojednávanie 
a miestnu ohliadku. Predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie podania bez 
osobného kontaktu s účastníkmi konania.  

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu 
svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na námietky, ktoré v určenej lehote účastníci konania 
neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.  V rovnakej lehote môžu 
oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa  § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že 
so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.   

Dotknutým orgánom je oznámenie doručované osobitne, obvyklou formou. 

Do podkladov návrhu rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na Spoločnom 
stavebnom úrade so sídlom úradu – na Mestskom úrade v Kolárove, Kostolné námestie 1, 946 03  
Kolárovo, počas úradných hodín  (podľa aktuálneho stavu).  

V  prípade,  že  sa  niektorý z účastníkov  konania  nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 

 
 
 

Ing. Monika A r a d i                                                           
           Starostka obce    



 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o umiestnení líniovej stavby 

účastníkom konania bude zverejnená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona  č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a §36 ods. 4 stavebného zákona  po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle  
obce Bodzianske Lúky, na úradnej tabuli a webovom sídle  obce Sokolce spolu so situačným 
výkresom a oznámená spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň 
vyvesenia oznámenia.  

 
 

Toto oznámenie sa doručí:   
1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania - navrhovateľovi, právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné 

práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté  
a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov  
- zverejnenou na úradnej tabuli a webovej stránke  obce Bodzianske Lúky, resp. na úradnej tabuli a webovom sídle  obce 
Sokolce 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Bodzianske Lúky: 

Od: ........................ do: ........................ 
 
Zverejnené na webovom sídle obce Bodzianske Lúky:  https://www.bodzianskeluky.sk 

Od: ........................ do: ........................ 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:   

 
 
 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Sokolce: 

Od: ........................ do: ........................   
 
Zverejnené na webovom sídle obce Sokolce: http://www.obecsokolce.sk 

Od: ........................ do: ........................ 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:  
 
 
 

Dotknutým orgánom: 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01  Komárno 
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16, 945 01 Komárno 
4. Okresný úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01  Komárno - odbor starostlivosti o ŽP 
5. Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra – odbor starostlivosti o ŽP   
6. Krajský pamiatkový úrad, Nitra, Hradné námestie č.8, 949 01  Nitra 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00   Bratislava   
8. ZsVS a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra 
9. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava   
 
Na vedomie: 
10. Ing. Eva Zlatošová,  Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa – poverená osoba  navrhovateľa   
11. Obec Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky 1 
12. Obec Sokolce, Hlavná 63, 946 17  Sokolce 
 
13. Stavebný úrad – spis 

 
 
 
 
 
 
 

 

 +421 35 778 0490                          e-mail:  sekretariat@bodzianskeluky.sk 

 +421 35 7900936, 905 935 829                                     stavebne@kolarovo.sk 


