Obec Hrubá Borša
oddelenie stavebného poriadku
Č. j. :Výst.211-15-HB,Om

dňa 11.5.2015

Vec : Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania
Spoločnosť Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o., so sídlom Majer-Malá Borša, Hrubá
Borša podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Revitalizácia
vodnej plochy Hrubá Borša' na pozemku parc. č. 193/3 , 193/4 katastrálne územie
Hrubá Borša. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Popis stavby : Stavba „Revitalizácia jestvujúcej vodnej plochy Hrubá Borša“ je z
hľadiska povoľovacieho procesu rozdelená do nasledovných častí:
SO Prípravné práce
- Odstránenie asfaltových a betónových odpadov v okolí vodnej plochy
SO Revitalizácia vodnej plochy
- odstránenie dnových sedimentov tvorený organickými (napr. lístie, kôra, drevná
hmota) a anorganickými nerozpustnými látkami (napr. spraše, íly, piesky)
- odstránenie živičných zmesí z dna vodnej plochy
- prehĺbenie dna jazera tzv. „mokrým procesom“ t. j. ťažba pomocou plávajúceho
bagra .
SO Terénne úpravy
SO Úprava brehovej časti
- Svahovanie jestvujúcej brehovej časti v juhovýchodnej časti jazera zabezpečí
stabilitu svahu proti zosúvaniu a zabezpečí bezpečný prístup k vodnej ploche .
SO Úprava priľahlých brehových častí
- Predmetom objektu sú terénne úpravy okolo jestvujúceho jazierka . Niveleta terénu
sa prispôsobí okolitému terénu , vyrovnajú sa nerovnosti ,tak aby vznikla
jednoliata plocha
SO Sadové úpravy
- revitalizácií stromového porastu (odstraňovaním náletov a spília suché konáre na
stromoch v okolí jazera
- dosadby nových jedincov, revitalizácii trávnatých plôch, ošetrenie (orez)
okolitých drevín
Obec Hrubá Borša, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením §36 ods. 1 stavebného zákona
oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania.
Vzhľadom k tomu, že pre územie, ktorého sa návrh dotýka je spracovaná
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno návrh na územné
rozhodnutie posúdiť, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona
Upúšťa od ústneho konania.
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 7 dní od doručenia 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
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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

Oznámenie sa doručí :
Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o., Majer-Malá Borša, Hrubá Borša, 925 23
Obec , Hrubá Borša , 925 23
Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 01
PROFINANCE SLOV s.r.o., Štefánikova 35, Ivanka pri Dunaji, 900 28
Na vedomie:
SPP distribúcia a.s., Bratislava , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, Bratislava, 816 47
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Holého 8,
Senec, 903 01
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, Hurbanova 21, Senec, 90301
Okresný úrad ŽP- OpaK, Hurbanova 21, Senec, 90301
Okresný úrad ŽP- OH, Hurbanova 21, Senec, 90301
Okresný úrad ŽP- OO, Hurbanova 21, Senec, 90301
Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, Bratislava, 821 05
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., , Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra,
Vybavuje: Ing. Tibor Omasta
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