
Obec   Vaďovce 
 

 

Zn: OcÚVď 57/23018-01                                                                   Vaďovce, dňa 23.11.2018 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka! 

 

 

 

                                                           O z n á m e n i e 

     o  začatí  územného konania a  nariadenie  ústneho  pojednávania verejnou vyhláškou.  

 

          

Spoločnosť Market IPM Plast spol. s r.o., IČO: 31433324, so sídlom Vaďovce 152, 

v.z. Mgr. Daliborom Jankovičom, bytom Stará Turá – Topolecká 2144, podala dňa 

14.11.2018 na Obec Vaďovce návrh na umiestnenie stavby   „Skladová hala IPM“ na 

pozemkoch parc. č. 155/1, 154, 156/1 v kat. území Vaďovce. 

Obec Vaďovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1  zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 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 zme-

ne 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 obec-

nom zriadení v znení neskorších predpisov, posúdila podanie podľa § 35 stavebného   zákona, 

a  v  súlade  s  ust. § 36   ods. 1  stavebného    zákona,   oznamuje  začatie územného  konania 

o  umiestnení  stavby „Skladová hala IPM“ na pozemkoch parc. č. 155/1, 154, 156/1 v kat. 

území Vaďovce, dotknutým orgánom a známym účastníkom a súčasne nariaďuje na 

prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

                                    deň  21.12.2018  (piatok)  o  1100   hod. 

                    so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade vo Vaďovciach. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť pred dňom 

ústneho pojednávania na Obecnom úrade vo Vaďovciach a pri ústnom pojednávaní. 

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

            Toto oznámenie je verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Obce Vaďovce a webovej stránke obce. 

           

 

 

 

 

 

                                                                                              Alžbeta  T u k o v á 

                                                                                                   starostka obce 

 

                                                                     ./. 



                                                                   - 2 - 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

Účastníci: 

1./ Market IPM Plast spol. s r.o. Vaďovce 152, v. z. Mgr. Dalibor Jankovič, Stará Turá –   

     Topolecká 2144   

2./ JUDr. Michal Sokol, Belinského 21, 851 01 Bratislava 

3./ Ing. Jaroslav Hletko, Svätoplukova 2656/8, 902 01 Pezinok  

4./ Obec Vaďovce 

 

Dotknuté orgány: 

5./ RÚVZ v Trenčíne 

6./ ORHaZZ v Novom Meste n/V. 

7./ OÚ v Novom Meste n/V., odbor starostlivosti o ŽP 

8./ OÚ v Novom Meste n/V., pozemkový a lesný odbor  

9./ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 

10./ Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

11./ V.v. 

12./ a/a 

  

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 

 

 

 

Zvesené dňa: 

 

 

Námietky účastníkov konania: 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie obce Vaďovce: 

 

 

 

 

 

 

 

 


