
 

 

OBEC HORNÉ DUBOVÉ 

 Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava  
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Vybavuje: Ing. arch. Daniela Zsigraiová   
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA 

 

Obec Dolná Krupá, Obecný úrad, IČO 00312398, Nám. L. van Beethovena 139/1, 
919 65  Dolná Krupá 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 06.02.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby: 

Dažďová kanalizácia pri Apimede 

na pozemku register "C" parc. č. 432/2, 438/13, 438/17, 438/18, 438/22, 466/4 v 
katastrálnom území Dolná Krupá v obci Dolná Krupá. Uvedeným dňom bolo začaté 
územné konanie. 

 

Účel a popis stavby: 

Riešené záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území obce Dolná Krupá v jej 
centrálnej časti od Hlavnej ulice pred f. Apimed a v jej areáli smerom ku Krupskému 
potoku. Objekt "Dažďová kanalizácia" rieši odvedenie povrchových dažďových vôd z 
jestvujúcich ciest a spevnených plôch v časti ulíc Hlavná, Horná a krátka ako aj spádovej 
oblasti z rolí podľa sklonu terénu cez areál firmy Apimed potrubím uloženým v zemi 
smerom ku Krupskému potoku. 

Projekt dažďovej kanalizácie je navrhovaný v tomto rozsahu: 
- dažďová kanalizácia "D" TRZ DN 800mm - dĺ. 162 m - úsek s uložením potrubia, 
celkový úsek úpravy vrátane výustného objektu je 173,7 m 

Sútokové šachty na priepuste pri vtoku a odtoku na ceste cez Hlavnú ulicu sa ponechajú 
pôvodné. Jestvujúci priepust DN 1000mm následne pokračuje do areálu Apimedu, kde 
bude napojený na navrhovanú úpravu odvedenia dažďových vôd. Potrubie je v lomových 
úsekoch trasy podľa potrieb revízie prerušené revíznymi šachtami Sd1 až Sd4 z 
betónových prefabrikátov DN 1500mm s ukončením na teréne liatinovým poklopom. Trasa 
je ukončená betónovým výustným objektom so spätnou klapkou pred napojením do 
Krupského potoka. Výustný objekt bude betónový monolitický s vystužením sieťovinou a 
opevnený lomovým kameňom. 
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Obec Horné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 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 § 36 ods. 1 
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 
organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná 
a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 
stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom 
správnom orgáne do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje 
stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do 
podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 
917 02 Trnava (úradné dni Po 8:00-12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 
8:00-12:00). 

 

Poučenie: 

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho 
podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

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

 

 

 

 

Ján Hrčka 
starosta obce Horné Dubové 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona. Za 
deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.  

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (Obec 
Dolná Krupá a obec Horné Dubové), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v 
zmysle § 3 ods. 6 Zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom. 

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

 vyvesené dňa zvesené dňa 
 podpis, pečiatka podpis, pečiatka 
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Na vedomie: 
1. Obec Dolná Krupá, Obecný úrad, Nám. L. van Beethovena súp. č. 139/1, 919 65  Dolná 
Krupá 
2. Ing. Peter Kudláč, Nová súp. č. 645/47, 919 65  Dolná Krupá 
3. Mgr. Mária Kudláčová, Nová súp. č. 645/47, 919 65  Dolná Krupá 

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01  Trnava 
5. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 
47  Bratislava 
6. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
7. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00  Trnava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09  Trnava 
9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany, 
Správa povodia stredného Váhu II., Nábrežie I. Krasku súp. č. 834/3, 921 01  Piešťany 
10. Obec Horné Dubové,Obecný úrad, 919 06 Horné Dubové 97  
11. Spoločný obecný úrad - k spisu 
 

 


