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OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

 

Obec Zemné, 941 22 Zemné č. 268, IČO 00309371 (ďalej len "stavebník") 16.9.2019 podala 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v obci Zemné", miesto stavby: Zemné, na 
pozemkoch registra "C" parc. č. 5571, 5505, 5560/8, 5560/9, 5560/4, registra "E" parc. č. 5571 v 
katastrálnom území Zemné. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
 
Stavba obsahuje:  

SO 02 Novostavba účelovej komunikácie  
SO 02.1 Záhradnícka ulica 

Účel stavby: dopravné napojenie rómskej komunity na cestnú infraštruktúru obce 

 
Obec Zemné, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a  ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný 
zákon“), v nadväznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") 
v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. 
Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne 
a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní od doručenia 
tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 
dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou 
z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov 
rozhodnutia na Mestskom úrade v Nových Zámkoch, Hlavné námestie 10, kancelária č. 202. 

 

Poučenie: 
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc 
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

Ing. János Bób 
starosta obce 
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Doručí sa verejnou vyhláškou: stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom stavbou dotknutých 
pozemkov a stavieb a vlastníkom susedných pozemkov a susedných stavieb 
 
 

Doručí sa do vlastných rúk cestou elektronickej schránky: 

1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02  Nové Zámky 
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
5. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 
6. OR Hasičského a záchranného zboru, Komárňanská cesta 15, 940 02  Nové Zámky 
7. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky 
8. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky 
9. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 02  Nové Zámky 
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva, 
Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
11. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzova 8, 832 47  Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra 
 
 

Na vedomie: 

1. Obec Zemné, 941 22  Zemné 
2. ZELSTAR, s.r.o., Orechová 465, 941 22  Zemné 
3. Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo, 941 22  Zemné 
 
 
 
 
 

Verejná vyhláška 

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na 
úradnú tabuľu Obce Zemné a súčasne sa zverejní aj na www.zemne.sk na dobu 15 dní. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Vyvesené od ..........................................  do .......................................... 
 
Potvrdené dňa ..........................................  podpis .......................................... 

 
 


