
Mesto Zlaté Moravce 
UU.mája 2, 953 o 1 Zlaté M0r.-ra=-v:....:c:..=e ___________ , 

Titl: Podl'a rozdel'ovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Zlaté Moravce 
2012/02337 -002-LK -349 Ing.Kačalová 02.08.2012 

Vec: 
Oznámenie o začatí stavebného konania -verejnou vyhláškou, s upustením od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania. 

Dňa 02.07.2012 stavebník Stanislav Orovnický VODOSTAV, so sídlom Hviezdoslavova 
č.4, Zlaté Moravce, IČO 17 685 541, podal na Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

"IB V Mlynský potok. ZI.Moravce -LET." 

časť stavby : SO 05 - Plynárenské zariadenia 

- na pozemkoch parc. čísla: líniová stavba 
2278/20, 2282 (ul.Záhradnícka), 2275/1 (ul.Záhradnícka), 2275/2 (ul.Záhradnícka), 
2275/3 (ul.Záhradnícka); 

- katastrálne územie: Zlaté Moravce 
- ku pozemkom má stavebník "iné právo"; 

SO 05 - Plynárenské zariadenia 
-charakter stavby: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písmeno el a miestne rozvody plynu podľa 
§43a ods.3 písmJI stavebného zákona 
-na pozemkoch parcelné čísla: líniová stavba 

2278/20,2275/1,2275/2, (vetva A-B-C-D, vetva C-F, vetva B-E), 
katastrálne územie: Zlaté Moravce 

-stavba sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou 
Ing.Marián Baláž, Silvánska 9, Nitra, zodpovedným projektantom Ing.Vojtechom Suchým; 
-Predmetom stavby bude rozšírenie jestvujúcej plynovodnej distribučnej siete o nové STL 
plynovodné úseky: 
·vetva A-B-C-D z potrubia HD PE -D90 dížky 160m; 
·vetva B-E z potrubia HDPE -D63 dížky 250m; 
·vetva C-F z potrubia HDPE- D63 dížky 218m; 
·STL prípojky z potrubia HDPE -D 32 , cca 31 ks, cca dÍžky spolu 244m. 
Uvedené rozšírenie jestvujúcej plynovodnej distribučnej siete bude realizované pre možnosť 
pripojenia sa novej individuálnej bytovej výstavby "Mlynský potok" (cca 31 rodinných domov). 

Na hore uvedenú stavbu "IBV Mlynský potok Zl. Moravce -LET" bolo Mestom Zlaté Moravce 
dňa 21.01.2011 vydané územné rozhodnutie pod číslom 129/2011-007-LK, právoplatné dňa 
24.02.2011, pre stavebníka STARS s.r.o., so sídlom Bernolákova 24, Zlaté Moravce. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Zlaté Moravce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods.1, zákona 
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
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ďalej len "stavebný zákon" v súlade s ustanovením §6l odsA stavebného zákona oznamuje 
začatie stavebného konania 

verejnou vyhláškou 

a pretože žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa 

v zmysle §6l ods.2 stavebného zákona od mie~tneho zisťovania a ústneho jednania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli 
byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 
V rovnakom termíne oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý 
orgán štátnej správy v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 
tejto lehoty sa považuje za deň jeho doručenia. 

Do podkladov rozhodnutia je mozne nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade 
v Zlatých Moravciach, Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, č.dverí 4. 
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Ing. Pete~ ~ e ~ n áV ' CSc. 
prImatoj mesta 

Oznámenie o začatí konania sa doručí: 
- Stanislav Orovnický VODO STAV, Hviezdoslavova čA, Zlaté Moravce 
- STARS, s.r.o., Bernolákova 24, 953 Ol Zlaté Moravce -(p.č. 2276/3, 2278/3,2278/4,2278/5, .. ) 
- Mesto Zlaté Moravce - odd. správy mestského majetku -(p.č.2275/3, 2277/2, 2275/2 ... ) 
- Slovenský pozemkový fond, Za hydrocentrálou č.6, 949 Ol Nitra 
- všetkým známym účastníkom konania - verejnou vyhláškou 
- Ing.Marián Baláž, Ing.Vojtech Suchý, Silvánska 9, Nitra, -(proj.) 
- ZsVS a.s.,OZ Nitra, Za Hydrocentrálou 4, Nitra 
- ZsE a.s.,Čulenova 6, Bratislava 
- Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s.' Levická 6, Nitra 
- Slovak Telekom, Horná 77,97408 Banská Bystrica 
- Krajský pamiatkový ústav, Nám.J.Pavla I.l č.8, 494 Ol Nitra 
- Krajský pozemkový úrad, Štefánikova 69, Nitra 
- Obvodný úrad v Nitre -odbor CO a krízového riadenia, Štefánikova 88, Nitra 
- ObÚŽP v Nitre, odb.OZŽP ZI.Moravce- ŠSOPaK, OH, ŠVS 
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova trieda č.58, 949 63 Nitra 
- Okresné riaditeľstvo hasičského a ZZ Zl.M 
- Technická inšpekcia SR, Mostná 66, Nitra 

Kontakt: Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach, Sládkovičova č.3, Zlaté Moravce, číslo dverí 4, 
(hodiny určené pre vybavovanie stránok: v pondelok S,00-I5,00hod. a v stredu S,00-16,00hod.); vybavuje 
Ing.Kačalová (tel. číslo: 037/64 66 43, mail: spolobecuradzm.kacalova@post.sk, fax: 037/6923 945). 


