Obec

Sikenička

_____________________________________________________________________________
Č.j.: 15 - 04/21 Kr
v Štúrove, dňa: 11.05.2021

Oznámenie o začatí územného konania
verejnou vyhláškou
Obec Sikenička ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
oznamuje, že navrhovateľ: TESTIMAR s.r.o., so sídlom 943 58 Kamenín č. 322, IČO: 47 985
755 v zast. Tiborom Tóthom konateľom spoločnosti podal dňa 11.05.2021 návrh na vydanie
územného rozhodnutia o využití územia :
„Revitalizácia územia – Vytvorenie zahĺbenej krajinotvornej vodnej nádrže“
na pozemku parc.č. KN C 3441/1 v k.ú. Sikenička.
Dňom podania bolo začaté územné konanie.
Stavebný úrad v súlade § 35, 36 stavebného zákona oznamuje začatie konania všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a vo veci uvedeného návrhu
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 03.06.2021 o 09.00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v Sikeničke.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia
svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky
účastníci územného konania. Ak dotknutý orgán neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podklady sa nachádzajú k nahliadnutiu na stavebnom úrade (Spoločná úradovňa stavebnej
agendy a ŽP pracovisko Štúrovo, ul. Sv. Štefana 79, tel. č. 0911 268 834).
Mgr. Katarína Grófová
starostka obce
v.z. Ing. Brigita Krakovská
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Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom a vyvesí
sa na úradnú tabuľu Obecného úradu v Sikeničke k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
Po zvesení verejnej vyhlášky obecný úrad zašle jednu potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť.
Vyvesené od ....................... do ......................
Potvrdenie OcÚ:

Doručí sa:
1. TESTIMAR s.r.o., 943 58 Kamenín č. 322
2. Ing. František Zahovay, Nám. slobody 10, 943 01 Štúrovo
3. Obec Sikenička – starostka obce
4. Obecný úrad Sikenička – verejná vyhláška
5. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Nitra
6. Okresný úrad Nitra – odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja, Nitra
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky
8. Miestny urbársky spolok pozemkového spoločenstva Sikenička, 943 59 Sikenička č. 180
9. Okresný úrad Nové Zámky - odbor starostlivosti o ŽP
10. Okresný úrad Nové Zámky - pozemkový a lesný odbor
11. Okresný úrad Nové Zámky – odbor krízového riadenia
12. Krajský pamiatkový úrad v Nitre
13. Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava,
14. SPP distribúcia a.s. Bratislava
15. Slovak Telekom a.s. Bratislava
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nové Zámky
Vybavuje: Ing. Brigita Krakovská

