
 

OBEC NITRIANSKE HRNČIAROVCE  
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo j.: 1163 /2020-01-Žá                    Nitra dňa 24.11.2020 
 

 

O Z N Á M E N I E  

Verejná vyhláška 
 

Vec: Oznámenie o začatí  územného  konania na zmenu územného rozhodnutia, upustenie od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

 Dňa 11.11.2020 podal navrhovateľ  Obec Lužianky zastúpená spoločnosťou Delta 
Inžiniering, s.r.o., Teslova 85, 951 41 Lužianky návrh  na vydanie zmeny územného  rozhodnutia 
č.2  na stavbu: 
 

 " Kanalizácia obce  Lužianky – 3.časť" 
  

v rozsahu stavebných objektov stavby : 
- Stoka H -  úsek od Š32 po Š53  -    692,5 bm  
- Stoka H3 - v celosti – 653 bm 
- Stoka H4 – v celosti -  793,5 bm 
- Stoka H5 – v celosti -  139,5 bm 

  
- Zberač HA – v celosti -  364,0 bm 
- Výtlak VHA – v celosti  - 108,5 bm 
- Čerpacia stanica ČS 11 – stavebná + technologická časť 
 
- Stoka HA1 – v celosti- 137,0  bm 
- Stoka HA2 – v celosti-  150,0 bm 
- Stoka HA3 – v celosti-  69,0   bm 
 
- Stoka L  – v celosti-  256,0 bm 
- Stoka L1  – v celosti-  62,0 bm 
- Výtlak VL – v celosti 446,0 bm 
- Čerpacia stanica ČS 13 – stavebná + technologická časť 
 
- Výtlak VJ – 81,5 bm 

 
- Kanalizačné odbočenia gravitačné na jednotlivých stokách -  204 ks 
- Kanalizačné odbočenia tlakové - 6 ks 
  

na pozemkoch parc. číslo:   
  
katastrálne územie : Lužianky 
C-stav,   parcelné číslo : 1426, 1425, 541/59, 1422, 1420/1, 1893,  604/6, 188/1, 603/7, 
E-stav,   parcelné číslo :  553/6, 553/5, 546/10, 550, 610, 611/5, 609, 611/1, 541/75, 541/76, 

541/77, 547/78,    547/79, 551,543/1, 544/6, 185, 
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katastrálne územie:  Zbehy  
C-stav, parcelné číslo :    708/36 
  
druhy pozemkov podľa LV :  ostatné plochy,  
pozemky sa nachádzajú : - intravilán obce 
 
- charakter stavby :  pozemná stavba - líniová 

účel stavby:   stavba  technického vybavenia 
  

 Územné rozhodnutie  bolo vydané stavebným úradom Obcou Nitrianske Hrnčiarovce pod 
č.j. 605/2013-3081-04-Žá zo dňa 20.11.2013., právoplatné dňa 22.05.2006. 

Zmena územného rozhodnutia č.1  bola vydaná stavebným úradom Obcou Nitrianske 
Hrnčiarovce  pod č.j. 228/2010-02-Žá zo dňa 17.06.2010, právoplatné dňa 27.07.2010. 

Zmena územného rozhodnutia č.2  bola vydaná stavebným úradom Obcou Nitrianske 
Hrnčiarovce  pod č.j. 265/2020-03-Žá zo dňa 10.08.2020, právoplatné dňa 16.09.2020. 

 
Dňom  podania návrhu bolo  začaté konanie o zmene územného rozhodnutia č.3. 
 

 Obec Nitrianske Hrnčiarovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ods.1, §119 zákona 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov 
/stavebného zákona/ o z n a m u j e  účastníkom konania o zmene územného rozhodnutia a 
dotknutým orgánov začatie  konania o zmene územného rozhodnutia č.3. 
 
 Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa §36 odst. 2, stavebného zákona 
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
 

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu  
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia, inak k ním nebude prihliadnuté. 

 
 V rovnakej lehote (§36 odst.3 stavebného zákona) oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý účastník v určenej, alebo predĺženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko, predpokladá sa, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlasí. 
 
 Do podkladov (PD stavby, stanoviská, posúdenia a pod.),je možné nahliadnuť na 
Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce , ul. Dlhá 6, Nitra 
 
 
 

 
        PhDr. Katarína Nagyová   
       starostka obce Nitrianske Hrnčiarovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1163/2020-01-Žá str.2/3 



 

     Doručí sa účastníkom konania: 
1. Obec Lužianky,p.starosta 
2. Obec Zbehy,p.starosta 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 
4.  Ľudmila Hlavatá, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za 
      hydrocentrálou 4,        949 01 Nitra – projektantka stavby 
5.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4,      

            949 01 Nitra 
6. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra 
7. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8,Bratislava 
8. Rímskokatolícka cirkev farnosť Zbehy, Zbehy 60, 95142 
9.  Pavel Šuník, Ciolikovského 4, 951 41 Lužianky 
10. Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula, Hradné námestie 7, 949 01 Nitra  
11. Obec Lužianky tabuľa oznamov 
12. Obec Zbehy tabuľa oznamov 

Doručí sa: 
13. Slovak Telekom a.s,    Bajkalská 28, Bratislava 
14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestia Jána Pavla II č.8, 949 01 Nitra 
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,  Nitra  
16. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 01 Nitra 
18. SPP-distribúcia a.s, Mlynské Nivy 44/b, 825  11 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná , a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
20. Regionálna správa a údržba ciest, Štúrova 147, 949 01 Nitra 
21. Okresný úrad v Nitre, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova 69, 

Nitra 
22.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie     

slobody 6, 810 05 Bratislava 
23. Obec Nitrianske Hrnčiarovce k spisu 

 
 
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (veľký počet účastníkov územného  konania 
podľa § 36 ods.4  stavebného zákona) : 
 

1. Obec Lužianky – úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní : 
 

.......................................................................            ...................................................................... 
deň zverejnenia       ukončenie zverejnenia 
    

2. Internetová stránka obce Lužianky  www.Luzianky.sk – zverejniť po dobu 15 dní  
 

.............................................................                   .......................................................................... 
deň zverejnenia        ukončenie zverejnenia 
 
 
 

1. Obec Zbehy – úradná tabuľa – zverejniť na dobu 15 dní : 
 

.......................................................................            ...................................................................... 
deň zverejnenia       ukončenie zverejnenia 
    

2. Internetová stránka obce Zbehy  www.Zbehy.sk – zverejniť po dobu 15 dní  
 

.............................................................                   .......................................................................... 
deň zverejnenia        ukončenie zverejnenia 
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