Obec Svätý Peter
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Č.j.:

V Hurbanove, dňa 31.12.2018

1728/2018-7
197/2018-3 DSP
Vybavuje: Ing. Kovácsová – tel. 035/ 37 00 240
( 241, 239)
E-mail:
zuzana.kovacsova@hurbanovo.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE
O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), preskúmal podľa § 62
stavebného zákona predloženú žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s povolením užívania, ktorú dňa
2.7.2018 podal
Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., so sídlom Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, IČO: 36 536 288
konateľ Ing. Otto Jonnek, Staničná 3, Zlaté Moravce
(spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11919/N),
v zastúpení Ing. Alžbeta Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno na základe plnomocenstva zo dňa
29.01.2018
(ďalej len "stavebník") a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods.1,4 a 7a § 66
stavebného zákona
I.
dodatočne povoľuje
stavbu
„ Mostová váha s prevádzkovou budovou “
(ďalej len „stavba“) nachádzajúca sa v miestnej časti obce Svätý Peter, v areáli spoločnosti Borealis L.A.T
Slovakia s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín ( bývalý areál ACHP Chotín), na pozemku reg. “C“ parc.
č. 3773/41 a na novozameraných pozemkoch reg. “C“ parc. č. 3773/69 a 3773/68 ( pôvodné pozemok registra
„C“ parc. č. 3373/21 / reg. „E“ č. 3773/3/), v katastrálnom území Svätý Peter.
Stavba mostovej váhy bez súpisného čísla na pozemku register "C" parc. č. 3773/41 je zapísaná
v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Komárno, katastrálneho odboru na LV č. 1968 pre katastrálne
územie Svätý Peter vo výlučnom vlastníctve Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., IČO: 36536288, so sídlom Pri
železničnej stanici, 946 31 Chotín v podiele 1/1 k celku.
Pozemok register "E" parc. č. 3773/3, ostatná plocha o výmere 5298m2 je zapísaný v evidencii
nehnuteľností Okresného úradu Komárno, katastrálneho odboru, na liste vlastníctve č. 2960 pre katastrálne
územie Svätý Peter vo výlučnom vlastníctve SR- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
v podiele 1/1 k celku. Slovenský pozemkový fond súhlasí s predmetnou stavbou podľa PD za podmienok :
pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkovoprávne usporiadaný, zároveň
SPF upozorňuje, že pozemky v danej lokalite predáva za trhové ceny.
Právny vzťah k parcele register "C" č. 3773/41 ( zastavané plochy a nádvoria o výmere 10m2) na ktorej
stavba mostovej váhy bez súpisného čísla stojí, je evidovaný na liste vlastníctva č. 3835 pre katastrálne územie
Svätý Peter.
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Stavba bola zameraná geometrickým plánom č. 35046520-16/2018 zo dňa 15.02.2018 vyhotoveným
Ing. Attilom Mészárosom, Školská 11, 94504 Komárno -Nová Stráž, autorizovaným geodetom a kartografom,
GP bol úradne overený Okresným úradom Komárno, Katastrálnym odborom dňa 27.2.2018, pod č. 155/18.
-

-

-

-

-

POPIS STAVBY:
Existujúca mostová váha s prevádzkovou budovou bola postavená pred rokom 1976. Budova sa nachádza
v okrajovej polohe územia obce Chotín, v katastrálnom území Svätý Peter , v bývalom areáli ACHP
Chotín. Mostová váha s prevádzkovou budovou sa nachádzajú v areáli, v ktorom sú umiestnené sklady
umelého hnojiva a objekty obslužného charakteru (dielne, administratíva).
Mostová váha je nájazdová so železobetónovou konštrukciou s pôdorysnými rozmermi 30,45m x 3,0m,
nájazdová výška váhy je 400mm. Napojená je na riadiacu miestnosť v prevádzkovej budove. Slúži na
váženie prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel pre zistenie hmotnosti naloženého tovaru. Zastavaná
plocha mostovej váhy je 91,35 m2
Prevádzková budova je samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený, murovaný objekt postavený
pred rokom 1976, ktorý bol zateplený a boli v ňom vymenené výplne otvorov. Pôdorysné rozmery budovy
sú 13,65m x 8,17m. V budove sú umiestnené 2 kancelárie, chodba a riadiaca miestnosť mostovej váhy.
Základy pre stenové konštrukcie sú neoverené, predpokladané sú základové pásy, pravdepodobne zo
železobetónu. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie budovy tvoria murované steny z keramických tehál.
Deliace konštrukcie tvoria murované priečky. Budova je zastrešená plochou nepochôdznou strechou s PVC
fóliou. Výplne vonkajších otvorov sú plastové. Vnútorné dvere sú drevené s oceľovou zárubňou. Obvodové
steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Vonkajšia fasáda je opatrená fasádnou omietkou
sivej, zelenej a tmavosivej farby. Budova je napojená na areálový rozvod elektrickej energie a zemného
plynu. Kancelárie a riadiaca miestnosť majú denné osvetlenie zabezpečené oknami v obvodových stenách,
umelé osvetlenie je riešené ako celkové stropné osvetlenie. Vetrané sú prirodzene, otvárateľnými oknami.
Vykurované sú lokálnymi plynovými vykurovacími telesami s odvodom spalín pred obvodovú stenu
objektu. Tečúca studená pitná voda a zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov sú zabezpečené
v susediacom objekte administratívnej budovy. Zastavaná plocha prevádzkovej budovy je 88,61 m2
Technické vybavenie stavby:
Elektroinštalácia: ako hlavný rozvádzač je oceľoplechová skriňa IP43/IP20. Hlavný rozvádzač obsahuje
hlavný vypínač, prepäťovú ochranu tr. B+C, prúdové chrániče s ističmi pre istenie jednotlivých elektrických
obvodov. V súlade s STN 33 2000-4-41 je osadená svorkovnica hlavného pospájania (HOP) v plastovej
skrine pod omietkou. Svetelná elektroinštalácia je urobená káblami CYKY-J 3x1,5 mm2 uloženými pod
omietkou. Vývody pre svietidlá sú ukončené vo svietidlových svorkovniciach. Spínanie svietidiel je v
každej miestnosti spínačmi 230V str. 50 Hz, z izolantu, v krytí IP 20, zapustenými v prístrojových
rozvodkách KP z izolantu. Zásuvkové obvody 230V str. 50 Hz sú urobené káblami CYKY-J 3x2,5 mm2
uloženými pod omietkou. Na vývody sú namontované zásuvky 16A, dvojité, z izolantu, v krytí IP 20,
zapustené v prístrojových rozvodkách KP z izolantu.
Plynoinštalácia: plynoinštalácia v objekte je vybudovaná v súlade s technickým pravidlom pre domové
plynovody TPP 704 01. Priechod domového plynovodu do budovy je realizovaný nad základmi cez
obvodovú konštrukciu objektu ochrannou rúrou so zabezpečením proti možnému preniku plynu do budovy.
Potrubie je ďalej vedené k plynovým spotrebičom. Vnútorný domový plynovod je vedený voľne pri
povrchu zvislých stien. Na vonkajšej strane obvodovej steny nad terénom je plynovod vedený pod tepelnou
izoláciou. Jednotlivé úseky plynovodu sú spájané zváraním, okrem pripájania uzatváracích armatúr
a spotrebičov, kde môžu byť použité závitové spoje, ktoré sú utesnené konopným vláknom
a
fermežou. Potrubie je vyhotovené z oceľových rúr závitových, z materiálov vhodných na zváranie podľa
STN EN 10208-2, STN 051309, a STN 051310. Prechody potrubia cez vonkajšiu stenu, stropy, nosné steny,
duté priestory a ťažko kontrolovateľné miesta nemajú spoje, sú uložené do chráničky a utesnené podlá TPP
704 01. Pred napojením plynových spotrebičov sú na potrubí osadené uzatváracie armatúry — plynový
uzatvárací guľový kohút. Na pripojenie plynových spotrebičov za uzatváracou armatúrou sú použité
flexibilné plynové hadice (GASFLEX) určené na pripojenie plynových spotrebičov v domových
inštaláciách. Spádovanie rozvodov je v smere k plynovým spotrebičom a minimálnym spádom 0,3%.
Charakter stavby: § 43c, nebytová budova, trvalá stavba
Účel stavby: váha s prevádzkovou budovou.
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A. Pre dokončenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Keďže stavba je úplne dokončená je pripravená na kolaudáciu, stavebný úrad neurčuje podmienky na jej
uskutočnenie.
2. Stavba môže byť skolaudovaná až po majetkovoprávnom usporiadaní pozemku KN E p. č. 3773/3,
druh pozemku ostatná plocha o výmere 5298m zapísaný na LV č. 2960 v celosti vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe SPF, ktorou je stavba mostovej váhy s prevádzkovou budovou
dotknutá.
B. Stanoviská dotknutých orgánov
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V KOMÁRNE –
stanovisko č. ORHZ – KN1 -398 - 001/2018 zo dňa 22.5. 2018: s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby
súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri
kolaudačnom konaní.
Slovenský pozemkový fond, Generálne riaditeľstvo, Búdkova 36, 817 15 Bratislava- stanovisko č.
SPFZ/2018/085546 zo dňa 14.11. 2018 pre účely územného a stavebného konania - podľa doloženej
projektovej dokumentácie - situácie stavby vypracovanej spoločnosťou GRAPHITE s.r.o. Veľkodunajské nábr.
4964/1AO 945 01 Komárno s dátumom 04.2018 (ďalej len „PD“ ) bude predmetnou stavbou dotknutý pozemok
vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF ( ďalej len „pozemok SPF“ ) a to : KN E p. č. 3773/3 druh
pozemku ostatná plocha o výmere 5298 m zapísaný na liste vlastníctva č. 2960 v celosti.
Slovenský pozemkový fond súhlasí s predmetnou stavbou podľa PD za nasledovných podmienok :
-

pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia majetkovoprávne usporiadaný

-

zároveň upozorňujeme, že SPF pozemky v danej lokalite predáva za trhové ceny

C. Účastníci konania:
1. Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, v zastúpení Ing. Alžbetou Szalay,
Lesná 56, 945 01 Komárno
2. GRAPHITE s.r.o. Ing. arch. Zoltán Bartal,, Veľkodunajské nábr. 4964/1A,, 945 01 Komárno
3. vlastníci nehnuteľností pod stavbou ( LV č. 2960, LV č. 3835k.ú. Svätý Peter) , vlastníci susediacich
pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné
práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté ( LV č. 3887, 4574, 3828 k.ú. Svätý Peter )
D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.
Odôvodnenie:
Vlastník stavby Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., so sídlom Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, IČO:
36 536 288, konateľ Ing. Otto Jonnek, Staničná 3, Zlaté Moravce zastúpený splnomocneným zástupcom Ing.
Alžbetou Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno, podal dňa 2.7.2018 na stavebný úrad žiadosť o dodatočné
povolenie stavby a povolenie jej užívania na stavbu „ Mostová váha s prevádzkovou budovou “
nachádzajúca sa v miestnej časti obce Svätý Peter, v areáli spoločnosti Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri
železničnej stanici, 946 31 Chotín ( bývalý areál ACHP Chotín), na pozemku reg. “C“ parc. č. 3773/41 a na
novozameraných pozemkoch reg. “C“ parc. č. 3773/69 a 3773/68 ( pôvodné pozemok registra „C“ parc. č.
3373/21 / reg. „E“ č. 3773/3/), v katastrálnom území Svätý Peter.
Vlastník stavby k dodatočnému povoleniu stavby a jej užívaniu dňa 2.7.2018 predložil tieto doklady:
- žiadosť o dodatočné povolenie stavby a jej užívanie,
- plnomocenstvo pre Ing. Alžbeta Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno,
- kópiu katastrálnej mapy č. z. K1-1611/2018 pre k.ú. Svätý Peter- fotokópia,
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geometrický plán č. 35046520-16/2018 vyhotovený geodetickou kanceláriou MHLGEO s.r.o.
Komárno, Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, GP autorizačne overený Ing. Attilom Mészárosom,
autorizovaným geodetom a kartografom, GP bol úradne overený Okresným úradom Komárno,
Katastrálnym odborom dňa 15.2.2018, pod č. 155/18,
výpis z LV č. 1968 pre katastrálne územie Svätý Peter, obj.K1-1611/2018 - fotokópia ,
výpis z LV č. 2960 pre katastrálne územie Svätý Peter, obj. K1-369/2018 - fotokópia ,
výpisy z LV vlastníkov susedných nehnuteľností (kataster portál),
záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne č. RH
2018/1127, č.z. 2018/5578 zo dňa 24.5.2018 ku kolaudácii stavby,
doklady uvedené v časti B. tohto rozhodnutia,
projektovú dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vyhotovenú projekčnou kanceláriou GRAPHITE
s.r.o. Ing. arch. Zoltán Bartal, Veľkodunajské nábr. 4964/1A,, 945 01 Komárno.

Na základe podanej žiadosti o dodatočné povolenie stavby spojené s jej užívaním na uvedenú stavbu,
dňa 12.07. 2018 orgán štátneho stavebného dohľadu vykonal na uvedenej stavbe štátny stavebný dohľad za
účelom zistenia skutkového stavu vo veci navrhovanej stavby.
Stavebný úrad na základe skutočností vyplývajúcich zo záznamu z výkonu štátneho stavebného dohľadu
vykonaného na stavbe dňa 12.07. 2018 zistil, že areál spoločnosti Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri
železničnej stanici, 946 31 Chotín ( bývalý areál ACHP Chotín) bol vybudovaný v 70.rokoch 20. storočia,
existujúca mostová váha s prevádzkovou budovou bola postavená pred rokom 1976, všetky existujúce objekty
v riešenom území sú začleniteľné do kategórií, ako skladové objekty umelého hnojiva, prevádzkové,
administratívne objekty a manipulačné, spevnené plochy.
Obec Svätý Peter, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len ʺ stavebný úrad ʺ) podľa § 117 ods. 1)
stavebného zákona , v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods. 1 písm. b) v spojení s §88a stavebného zákona začal
z vlastného podnetu konanie vo veci nepovolenej stavby a zároveň podľa § 88a ods.1 stavebného zákona vyzval
vlastníka stavby – Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, v zastúpení Ing.
Alžbetou Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno aby v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tejto písomnosti doplnil
doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným
zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi a uhradil správny poplatok.
Doklady boli doplnené 21.11.2018.
Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods.1) 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 § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, podľa § 88 ods. 1 písm. b), 88a a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie konania
o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, obvyklou formou. Keďže
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu
účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Podľa § 88 ods.1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného
úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie sa nenariadi iba v prípadoch, keď
dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného
povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými
týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba
začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby
s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom
konaní.
Podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad
dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už
realizovanej stavby.
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Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 58 až 66.
Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä:
a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného
rozhodnutia,
b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi.
Vzhľadom na to, že v konaní nebol zistený rozpor stavby s verejnými záujmami, pričom
za verejný záujem možno považovať požiadavky definované v platných a účinných právnych normách
regulujúcich pravidlá pri umiestňovaní, povoľovaní a užívaní stavieb, nie je možné aplikovať prvú časť vety
v § 88 ods.1 písm. b) stavebného zákona (stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby
postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu
pri stavbách ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie
stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami).
Vlastník stavby predloženými dokladmi preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami, preukázal súhlasné stanovisko vlastníka pozemku dotknutého predmetnou stavbou
k dodatočnému povoleniu stavby .
Predložená projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.
V uskutočnenom správnom konaní o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad preskúmal žiadosť
a priložené doklady v zmysle ustanovení § 62 a § 88 ods.1 písm. b) a § 88a ods. 7) stavebného zákona, pričom
neboli zistené také skutočnosti alebo okolnosti, ktoré by preukazovali rozpor existencie nepovolenej stavby
s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania
a osobitnými predpismi, ani ohrozenie práv a právom chránených záujmov dotknutých účastníkov konania.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu dodatočného
povolenia stavby.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Svätý Peter,
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 – dňová lehota pre podanie
odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu,
ktorý rozhodnutie vydal.
Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce
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Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú
tabuľu Obce Svätý Peter a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke obce Svätý Peter www.svatypeter.eu
na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
1. úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .......................................... do ..........................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ..........................................
Internetová stránka obce Svätý Peter www.svatypeter.eu - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa: .................................

Ukončené dňa:

...................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
položky 60 písm. g vo výške 300.00 €, položky 62a písm. g vo výške 60.00 €, celkom 360.00 € bol zaplatený
dňa 27.8.2018.
Príloha:
-

overená projektová dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – veľký počet účastníkov konania
( t. j. stavebník, projektant, vlastníci nehnuteľností pod stavbou ( LV č. 2960, LV č. 3835k.ú. Svätý Peter) ,
vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné práva, ak
ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté ( LV č. 3887, 4574, 3828
k.ú. Svätý Peter )).
Doručí sa dotknutým orgánom:
1. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
2.Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno
3. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská 39, 945 01 Komárno
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,, 816 47 Bratislava
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Thályho 2, 945 01 Komárno
8. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01 Komárno
Na vedomie:
10. Borealis L.A.T Slovakia s.r.o., Pri železničnej stanici, 946 31 Chotín, v zastúpení Ing. Alžbetou Szalay,
Lesná 56, 945 01 Komárno
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
12. GRAPHITE s.r.o. Ing. arch. Zoltán Bartal, Veľkodunajské nábr. 4964/1A,, 945 01 Komárno
Ostatný
13. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter – do spisu

Č.sp. 1728/2018-7 - Č.z. 197/2018-3DPS

str. 7

