
Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

 Č. j.: 1066-185-H-2018-Mi-3 dňa 13.02.2019 

 

 

 

Verejná vyhláška 

 

Vec:  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 1066-185-H-2018-Mi-2 zo dňa 16.01.2019 

v súvislosti s návrhom na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „BA_Hamuliakovo, 

Židovská 184-45, NNK“ a stavebného objektu SO 01 – „Rekonštrukcia NN rozvodov“ na 

pozemku parc. č. 360/1, 183, 174/6, 174/12, navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., 

Čulenova 6, Bratislava, 816 47, IČO: 36361518 v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 

Bratislava, 821 09, IČO: 35 745 401. 

        

Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 47 

odst. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „správny poriadok) 

 

opravuje zrejmú chybu, 

 

ktorá spočíva v: 

 

- v neuvedení podmienok stanoviska spoločnosti Progres TS, s.r.o. zo dňa 18.12.2018 

 

a opravuje a dopĺňa rozhodnutie č. 1066-185-H-2018-Mi-2 na strane č. 9 nasledujúc po prvom 

odseku 

 

Nesprávny text je: 

----- 
„...V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet ST) je potrebné si podať žiadosť 

o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené. ...“ 

----- 

 

Správny text je: 

----- 
„...V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet ST) je potrebné si podať žiadosť 

o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

Progres TS, s.r.o. 

Vyjadrenie zo dňa 18.12.2018 

V záujmovom území obce Hamuliakovo, katastrálne územie Hamuliakovo, názov stavby 

„BA_Hamuliakovo, Židovská 184-45, NNK“ SO 01 – „Rekonštrukcia NN rozvodov“ parc. č.  360/1, 183, 174/6, 

174/12, máme položené rozvody káblového distribučného systému. Žiadame aby ste si u nás písomne objednali 

minimálne 15 pracovných dní vopred vytýčenie daných sietí. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky neboli vznesené. ...“ 

------ 

 



Nakoľko ide neúmyselnú chybu, stavebný úrad Obec Hamuliakovo túto chybu v 

predmetnom rozhodnutí opravuje. Táto oprava tvorí nedeliteľnú súčasť oznámenia a preto Vás 

žiadame, aby ste si tento list k uvedomenej výzve pripojili. 

 

 

                     

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 

 

 

 
 
Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci,........................................., tel.:02/45646071 

Doručí sa:  
1. Obec Hamuliakovo, Dunajská 127, 900 43 Hamuliakovo, (vlastník pozemku) 

2. LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava, 821 09, (splnomocnený zástupca stavebníka) 

3. Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, Senec, 903 01 

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Hasičská 4, Pezinok, 902 11 

5. Okresný úrad Senec odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec, 903 01 

6. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ŠSOO, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

7. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP OpaK, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

8. Okresný úrad v Senci Odbor ŽP ÚŠSOH, Hurbanova 21, Senec,  903 01 

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

10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09,  P.O. Box. 26  

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

12. BVS a. s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  

13. SPP – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,  825 11 

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

15. Progres-TS s.r.o., Kosodrevinová 42, Bratislava, 821 07  

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

16. Ostatní účastníci konania ( t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom 

a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté) 

Na vedomie: 

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

18. Obec Hamuliakovo 

19. a/a 

 

Táto oprava má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie 

musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 

                                                               

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................ ................................................. 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 


