
                          OBEC   P Í L A    
                    oddelenie stavebného poriadku 

                             900 89 Píla č. 68  

_______________________________________________________________ 

 

    č. OcÚ-Výst. 21/2022-347                                                                         Dňa: 19. 12. 2022 

 

V e r e j n á  v y h l á š k a 

O Z N Á M E N I E 

 

     Obec Píla ako určený správny správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  v znení  zmien a  doplnení, podľa § 36 ods. 4, § 119 a 

§ 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, 

v znení zmien a doplnení podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení 

neskorších predpisov /správny   poriadok/  

oboznámenie s obsahom spisu pred vydaním rozhodnutia 

v e r e j n o u   v y h l á š k o u 
dotknutým orgánom štátnej správy  a známym účastníkom konania  a súčasne nariaďuje 

na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  

 

na  stavbu:  „Dubová Kanalizácia – 2. etapa a rozšírenie vodovodu nové IBV“ 

                    (v lokalite Novosady, Horné Lúky, Za Kaplnkou, Za Hoštáky a Dolné Humná) 

stavebníkovi:                  Obec Dubová, ul. Hlavná 39, 900 90 Dubová 

 

v kat. území:  Dubová  na pozemku  reg. „C“  a reg. „E“ :  liniová stavba 

 

Dňom podania žiadosti 23. augusta 2021 začalo konanie o umiestnení stavieb. 

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční dňa: 

17.  januára 2023  o   10.30 hod 
 

so stretnutím účastníkov v budove Obecného úradu , ul. Hlavná 39, v obci Dubová  
 
          Účastníci rokovania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, 

inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené 

v územnom konaní sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté 

orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Podľa § 42 ods.5 sa neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť.  

     Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej 

alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade, ul. Hlavná 39, 900 90 

Dubová (stránkové dni: P, St, Pi: 8.00 – 11.30, Po, 13.00 – 15.30,  St: 13.00 – 17,30). Ak sa 

niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

                                                                                         

 

                                                                      RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD 

                                                                                            starosta obce Píla 

 



Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce Píla, obce Dubová, na webovom sídle obce Dubová a na 

www.slovensko.sk.  Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 

 

 

Vyvesené dňa: 19. 12. 2022      Zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce: 

 

Doručí sa: 

1.  navrhovateľ:  Obec Dubová, ul. Hlavná 39, 900 90 Dubová 

 

2.  Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám    

     môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom, ktorých pobyt nie  

     je známy podľa  § 26 ods. 1 správneho poriadku   verejnou vyhláškou  

   

3.  Organizáciam, orgánom štátnej správy a samospráve podľa § 25 do vlastných rúk/elektronicky: 

        1.OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

        2.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave,                

        3.Ružinovská ul. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26, IČO: 00607436 

        4.Okresný úrad Pezinok, OSŽP,  M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

        5.Okresný úrad Pezinok, odbor KR, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

        6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO:35850370 

        7.SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 

        8.Slovak telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 

        9.Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 31755194 

      10 Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

      11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, IČO: 17335345 

     12. HYDROMELIORÁCIE, š.p. Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839 

     13. LESY SR, OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín – Stráže, IČO:36038351 

     14. MO SR, Správa majetku a infrašt., Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO:30845572 

     15. Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO: 53871103 

     16. OR PZ v Pezinku, ODI v Pezinku, Šenkvická 14, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

     17.  Obec Píla, IČO:  00305031 

 

 

Ostatným účastníkom konania, t.j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo 

k pozemkom a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke 

alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môže byť priamo dotknuté, sa oznámenie 

doručí verejnou vyhláškou. 
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