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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov obec pri výkone samosprávnych funkcií obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu 
dokumentáciu obcí a zón. Obec Hamuliakovo, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 
zákon), obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán obce Hamuliakovo - Zmeny a 
doplnky č. 9/2019“. 

Predmetom schvaľovania je návrh územnoplánovacej dokumentácie, upravený v zmysle výsledkov 
prerokovania. Schválenie v obecnom zastupiteľstve je záverečným krokom, ukončujúcim celý proces 
obstarávania územnoplánovacej dokumentácie.  

Na základe preskúmania návrhu územného plánu a celého procesu jeho prerokovania v zmysle § 25 
stavebného zákona Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky vydal súhlas č. OU-BA-
OVBP/2019/089128 zo dňa 23. 04. 2020. Tým sú naplnené právne ustanovenia pre schvaľovanie 
územnoplánovacej dokumentácie. 

Po schválení územnoplánovacej dokumentácie bude výkresová a textová dokumentácia označená 
tzv. schvaľovacou doložkou s uvedením čísla uznesenia a dátumu schválenia. Dokumentácia sa uloží 
na Okresnom úrade Bratislava, obecnom úrade a príslušnom stavebnom úrade. Na ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa zašle vyplnený registračný list územnoplánovacej 
dokumentácie. 

Okrem uznesenia o schválení územného plánu je predmetom schvaľovania aj VZN, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie.  

 

Informácie o procese prerokovania 

Návrh územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) bol vypracovaný v máji 2019. 

Návrh predmetnej ÚPD spolu s oznámením o jeho prerokovaní bol v súlade s ustanovením § 22 ods. 
1 stavebného zákona zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a na oficiálnej web 
stránke obce (s odkazom na webstránku spracovateľa ÚPD) od  04. 07. 2019 do  04. 08. 2019, t.j po 
dobu viac ako 30 dní. 

V súlade s ustanovením § 22 ods. 2 stavebného zákona bolo dotknutým orgánom štátnej správy, 
samosprávy a právnickým osobám zaslané oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPD doporučenými 
listami s návratkami. 

Súčasne s oznámením o prerokovaní návrhu predmetnej ÚPD bolo spracované aj oznámenie o 
strategickom dokumente podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie bolo zaslané 
príslušnému orgánu, t.j. Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie. V 
zisťovacom konaní rozhodol, že územnoplánovacia dokumentácia sa nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

V prípade subjektov, ktoré nezaslali stanovisko, v zmysle §22 ods. 5 stavebného zákona 
predpokladáme, že nemajú pripomienky k návrhu ÚPD. 

Pripomienky fyzických osôb, ktoré nebolo možné akceptovať, boli v zmysle § 22 ods. 7 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 



znovuprerokované s tými, ktorí ich uplatnili. Na znovuprerokovanie boli pozvaní listami zo dňa 
5.11.2019. Nakoľko sa v určený termín 10.12.2019 nedostavili (viz. prezenčná listina), bolo im 
vyhodnotenie neakceptovanej pripomienky zaslané písomne – doporučenou poštou. 
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