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OBEC SELEC 
Obecný úrad, 913 36 Selec 73 

OcÚ SE 152/2021-001/Ko                                                                                   V Selci, dňa 14.10.2021 
Vybavuje: Ing. Alena Kostelná, email: stavebnyurad@selec.sk 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 
o začatí územného konania podľa § 36 ods.1 v nadväznosti na § 36 ods.4 zák. č. 50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov o umiestnení líniovej stavby a nariadení ústneho pojednávania 

 

Navrhovateľ OBEC VEĽKÉ BIEROVCE, Obecný úrad, 913 11 Veľké Bierovce č.24, IČO: 00312142 

zastúpený starostkou obce Ing. Silviou Masárovou, podal dňa 13.10.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o 

umiestnení stavby: 

„Cyklotrasa Veľké Bierovce“ 

SO 01 – Cyklotrasa športový areál-centrum-priemyselný  park 

SO 02 – Úprava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh  v úseku od hranice katastra Veľké     Bierovce 

po kríženie s Turnianskym potokom s využitím pre cyklistov a chodcov    

SO 03 – Podjazd pod cestu I. triedy E 572. 

na pozemkoch  

SO 01 – Cyklotrasa športový areál-centrum-priemyselný park: 

E-KN 10847 Trvalý trávny porast, vlastník Obec Veľké Bierovce 

E-KN 10848 Trvalý trávny porast, vlastník Slovenský pozemkový fond 

C-KN 532/2 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 532/5 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 533 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 510/1 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

E-KN 15005 Ostatná plocha, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 502 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 532/6 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 526 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Slovenská republika 

C-KN 125/1 Záhrada, vlastník Bulko Pavol 

C-KN 125/3 Záhrada, vlastník Bulko Marek  

C-KN 125/2 Záhrada, vlastník Bulko Marek 

C-KN 444/8 Ostatná plocha, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 546 Vodná plocha, vlastník Slovenský vodohospodársky podnik 

C-KN 547 Vodná plocha, vlastník Slovenský vodohospodársky podnik 

C-KN 550/2 Orná pôda, vlastník Obec Veľké Bierovce 

SO 02 – Úprava ľavostrannej koruny hrádze rieky Váh v úseku od hranice katastra Veľké Bierovce po 

kríženie s Turnianskym potokom s využitím pre cyklistov a chodcov  

Úprava hrádze na jestvujúcom vodnom diele „ Ľavostranná hrádza rieky Váh “, v majetku a správe  SVP, 

štátny podnik, odštepný závod Piešťany. 

SO 03 – Podjazd pod cestu I. triedy E 572: 

E-KN 10975/2 Orná pôda, vlastník Kulich Adam 

E-KN 10976 Orná pôda, vlastník Jašo Ján 

E-KN 10848 Trvalý trávnatý porast, vlastník Slovenský pozemkový fond 

E-KN 10849 Trvalý trávnatý porast, vlastník Obec Veľké Bierovce 

C-KN 511 Zastavaná plocha a nádvorie, vlastník Slovenská republika 

v k.ú. Veľké Bierovce. 
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Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Selec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresným úradom Trenčín, odborom 

výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zo dňa 08.10.2021 podľa § 119 ods.1 v 

spojení s § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, a čl. I § 5 písm. a) bod 1 zák. 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 v spojení s § 27 ods.1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

o z n a m u j e 

začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby v súlade s ustanovením § 36 ods.1 v nadväznosti na § 

36 ods.4 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje ústne 

konanie spojené s miestnym zisťovaním,  

na deň 11.11.2021 o 16,00 hod. 

so stretnutím  na obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach.  

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Selci a na 

Obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach, resp. pri ústnom konaní. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom 

konaní, inak sa na ne neprihliadne.  

Dotknuté orgány uplatnia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 

a námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu 

dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý 

orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 

stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

v zmysle §36 ods.3 stavebného zákona súhlasí. 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona a podľa §26 zákona č.71/1967 

Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Obecného úradu v Selci a Obecného úradu vo Veľkých Bierovciach. Posledný deň tejto lehoty je dňom 

doručenia týmto účastníkom konania. 

 

 

 

                                                                                                       MVDr. Stanislav Svatik 

                                                                                                           starosta obce Selec 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania:: 

1. OBEC VEĽKÉ BIEROVCE, Obecný úrad, 913 11 Veľké Bierovce č.24  

2. Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –  
V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú 

účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 

V zmysle §36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v 

odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania 

o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou 

vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 

konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov – 
Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu 

známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.  
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Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho 

orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v 

mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka.  

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

5. Trenčiansky samosprávny kraj, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

6. Slovenská správa ciest, Miletičová 19, Bratislava 

7. Adam Kulich, Veľké Bierovce 128 - LV č. 698, E-KN parc.č.10975/2 

8. Ján Jašo, Veľké Bierovce 133, LV č. 555, E-KN parc.č.10976 

9. Marek Bulko, Veľké Bierovce 248, LV č. 921, C-KN parc.č.125/2, 125/3 

10. Pavol Bulko, Veľké Bierovce 208, LV č. 157, C-KN 125/1 

11. Obec Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce č.362 

12. Obec Trenčianska Turná, 913 21 Trenčianska Turná č.86 

13. Obec Opatovce, 913 11 Opatovce č.73 

Na vedomie: 

14. Ing. Dušan Duvač, PRODOS, Karpatská 533/1, 914 41 Nemšová – projektant 

15. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

17. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 

18. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,     

19. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,   

20. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

21. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

22. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 

23. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8 

24. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín 

25. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7 

26. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 01 Trenčín 

27. Krajské riaditeľstvo policajného zboru SR a KDI, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín 

28. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

29. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 

30. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

31. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 

32. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

33. ORANGE SLOVENSKO a.s., Michalovský s.r.o., 921 01 Piešťany, Letná 9 

34. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

35. O2 Slovakia,  s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

36. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany 

37. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 

38. Obec Selec, 913 36 Selec č.73 

 

Obec Selec – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  

Webové sídlo obce Selec  www.selec.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ...................................  
 

Obec Veľké Bierovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  

Webové sídlo obce Veľké Bierovce  www.velkebierovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ................................... 


