
OBEC ZÁHORSKÁ VES
Obecný úrad, Hlavná 184/29, 900 65 Záhorská Ves

C.j. SOU-ZV/22/1010/61-V]. V Malackách dňa 25.07.2022

ZVEREJNENIE ZAČATIA ÚZEMNÉHO KONANIA

Dňa 18.07.2022 podala spoločnosť PRESS £ BURG Consulting s.r.o., Hrobákova 1, 851 02Bratislava v zastúpení vlastníka stavby: Globalrest s.r.o., Grôsslingova 6-8, 811 09 Bratislava natunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Hotelový a rekreačný komplex“na pozemkoch pare.č. 767/1, 767/6, 767/7, 167/9, 7671 10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14, 767/15,767/16, 767/17, 767/47, 774/1, 774/15, 774/16, reg. „C“, v k.ú. Záhorská Ves.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby podľa $ 35 zákonač.50/1976 Zb. oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíchpredpisov.

Obec Záhorská Ves, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle $ 117 zákonač.50/1976 Zb., o územnom plánovanía stavebnom poriadku v platnom znení, (ďalej len stavebnýzákon)
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti $ 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z .z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánovštátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle 8 35 odst. 2 zákonač.50/1976 Zb.

zverejňuje:

- kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby zo dňa 18.07.2022 (bez
príloh)

- právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa $ 29 zákona č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ao zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na základe zámeru „Hotelový a rekreačný komplex, Záhorská
Ves“ pod číslom OU-MA-OSZP-2021/006876/GAM dňa 18.02.2021, právoplatné dňa
01.04.2022 je sprístupnené na webovej stránke enviroportal.sk

link: Hotelový a rekreačný komplex. Záhorská Ves - Enviroportál - životné prostredie online
(enviroportal.sk)

Zverejnením údajov stavebný úrad splňa povinnosť vyplývajúcu z $ 35 stavebného zákona. Kópia
žiadosti o vydanie územného rozhodnutia musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho
právoplatného ukončenia.

Príloha: kópia žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby zo dňa 18.07.2022 (bez
príloh)



Doručí sa:
1. Obec Záhorská Ves — úradná tabuľa — zverejnenie do právoplatného ukončenia konania

Vyvesené dňa:......2iiSÚ Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka: Podpisa pečiatka: ....................oorenosnoaa.

2. Internentová stránka obce www.zahorskaves.sk - Zverejnenie do právoplatného ukončenia
konania

Vyvesené dňa: ../2.Yi...LA Zvesenédňa: ..............eeeorsoneononnnnnnn

c mPodpisa pečiatka: .............4/ posmaj Podpisa pečiatka: ....................orsiorenoniu.
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Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
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