
Obec Opatovce 
 Obecný úrad č. 73, PSČ 913 11 

 

Číslo: OcÚ OP-S2021/00263-002    v Opatovciach, dňa 25.06.2021 

 

 

 

Informácia o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia  

v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. zákonov o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších 

predpisov.  

 

 

Navrhovateľ STAT-KON s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO 46 864 784 podal 

dňa 25. 06. 2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia  o umiestnení stavby ,,Logistický 

park Opatovce – Kvadrant 3“ na pozemkoch parcely č. 264/34, 264/47 registra C-KN 

a pozemkoch parcely č. 571, 572, 608/9 a 609/14 registra E-KN v k. ú. Opatovce, v obci 

Opatovce.   

 

Dňom podania návrhu bolo na príslušnom stavebnom úrade začaté územné konanie. 

Obec Opatovce v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 

314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zverejňuje: 

1. Kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 25.06.2021 (bez príloh); 

2. Údaje o sprístupnení podkladov a rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. 

Uvedený zámer posúdil Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie 

v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie  v znení neskorších predpisov a vydal rozhodnutie pod č. OU-TN-OSZP3-

2021/003833-042 zo dňa 15.01.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 14. 04. 2021. 

Uvedený dokument je prístupný na stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticky-park-opatovce-kvadranty-1-2-3 

Zverejnením údajov stavebný úrad spĺňa povinnosť vyplývajúca z § 35 ods. 2 stavebného 

zákona. Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia musí byť zverejnená počas trvania 

konania až do jeho právoplatného ukončenia.  

 

 

 

________________________ 

Mgr. Iveta M o n d e k o v á 

starostka obce 

 

 

Príloha: Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia. 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/logisticky-park-opatovce-kvadranty-1-2-3


Doručí sa: 

 

1. Obec Opatovce – úradná tabuľa – zverejnené do právoplatnosti územného rozhodnutia 

 

 

Vyvesené dňa: ..25.06.2021..........  Zvesené dňa:   ................................. 

 

 

  

pečiatka a podpis: .................................  pečiatka a podpis:  ................................. 

 

 

 

       

2. Internetová stránka www.opatovce.sk  - zverejnené do právoplatnosti územného 

rozhodnutia 

 

Zverejnené dňa: ...25.06.2021..............  Ukončené dňa:  ................................. 

 

 

  

pečiatka a podpis: .................................  pečiatka a podpis:  ................................. 

 

 

 

http://www.opatovce.sk/

