
OBEC VEĽKÉ ORVIŠTE  
Obecný úrad Veľké Orvište, 922 01  Veľké Orvište 17 

č.s. R 2023/0079 – Ma/OZK                                        dňa, 22.02. 2023 
 

 

 
Vec :    Oznámenie  o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania 

 

 

            Navrhovateľ: Obec Krakovany, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany, 
identifikačný znak (IČO) : 00312 681 zastúpená starostom obce PhDr. Františkom Klinovským, podal 

dňa 30.01. 2023 na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. 20/2014 – 

Ma/UR zo dňa 03.12. 2014, právoplatné dňa 08.02. 2015, a jeho zmien, ktorým bola o umiestnená 
stavba: „Logistické centrum“, na pozemkoch parc.č. 732/13, 731/8, 1176, 949, 865, 837, 836/2, 834, 

336/3, 386, 387, 318 a 313 v k.ú. Krakovany, obec Krakovany.  

 
            Obec  Veľké Orvište  ako  stavebný  úrad  príslušný podľa  ust. § 117 a ust. § 119 ods. 3 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej iba „stavebný zákon“), v súlade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 

začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a súčasne v súlade s 
ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od  ústneho konania a miestneho zisťovania.  

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad neprihliadne (ust. § 36 

ods. 3 stavebného zákona). 

 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na Spoločnom úrade samosprávy, Kukučínova 

21,  Piešťany, prízemie, č.dv. 7) počas úradných dní, t.j. v pondelok a v stredu. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú  moc s 
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí 

byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu (Obec Krakovany, Ostrov), pričom 

posledný (15-ty) deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Správny orgán zverejní rozhodnutie súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači, 
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).   

 

 
 

                                                                                                                       PhDr. Pavol Paulovič  

                      starosta obce Veľké Orvište  
 

 

 

Doručí sa : 

 
01. Účastníci konania – doručenie verejnou vyhláškou 

https://www.krakovany.sk/elektronicka-uradna-tabula/  https://cuet.slovensko.sk 
https://www.obecostrov.sk/elektronicka-uradna-tabula/  https://cuet.slovensko.sk 

 
 
 

https://www.krakovany.sk/elektronicka-uradna-tabula/
https://cuet.slovensko.sk/
https://www.obecostrov.sk/elektronicka-uradna-tabula/
https://cuet.slovensko.sk/


Ďalej sa doručí:  
 
02. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava 
03. Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie 
04. Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor  
05. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Piešťany 
06. ZSD, a.s. Bratislava  
07. TAVOS, a.s., Piešťany     
08. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 
09. Slovak Telecom, a.s. Bratislava 
10. MO SR – Agentúra správy majetku, Bratislava 
11. Krajský pamiatkový úrad Trnava 
12. Michlovský, s.r.o., Letná 9, Piešťany  
13. Hydromeliorácie, š.p., Bratislava  
14. SITEL, a.s., Bratislava  
 
 
Obec Veľké Orvište   :  úradná tabuľa 
Internetová stránka  :  https://www.velkeorviste.sk/elektronicka-uradna-tabula/   

                               https://cuet.slovensko.sk  
 
 

 

Kópia:  Obec Veľké Orvište / spis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Magula Milan                                      e-mail: magula.sus@trebatice.sk 

Spoločný úrad samosprávy, Kukučínova 21, 921 01  Piešťany                                 tel.:  033 / 7730 137                                                                                 

https://www.velkeorviste.sk/elektronicka-uradna-tabula/
https://cuet.slovensko.sk/
mailto:magula.sus@trebatice.sk

