
Obec Šajdíkove Humence,  
Obecný úrad č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 

 
 
Titl.: 

 
Podľa rozdeľovníka 

 
Č. j. .................                                                           Šajdíkove Humence dňa 05.01.2016 
 
Pre Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania treba priložiť aj 1x 
originál dokumentácie 

Vec: Oznámenie o začatí obstarávania návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu 
obce Šajdíkove Humence“. 
 
 
Obec Šajdíkove Humence ako obstarávateľ „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajdíkove 
Humence“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)  
 

oznamuje 
 

dotknutým orgánom, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju a dotknutým 
právnickým osobám, že v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona sa  
 

prerokovanie 
 

„Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“ uskutoční v dňoch od 05.01.2016 
do 04.02.2016. „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“ sú k nahliadnutiu 
na Obecnom úrade Šajdíkove Humence, doručujú sa tiež na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania. Zverejnené sú na internetovej stránke obce 
www.sajdikovehumence.sk. 
 
Dotknuté orgány, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté právnické osoby majú 
možnosť uplatniť svoje stanovisko v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa účastník 
pripomienkového konania v určenej lehote nevyjadrí, v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona sa 
predpokladá súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie. 
 
 
 

Pavol Burda 
starosta obce 

  

http://www.sajdikovehumence.sk/


Rozdeľovník: 

1. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

2. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľudovíta Štúra 
1, 812 35 Bratislava 

4. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, OO, OH, Vajanského 17/1, 
905 01 Senica 

5. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1,    905 
01 Senica 

6. Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

7. Okresný úrad senica, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 17/1, 905 01 Senica 

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica 

9. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovská 305, 905 01 Senica 

10. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 02 Trnava 

11. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava  

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

13. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor štátneho dohľadu, 
Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24    

14. Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , Prevádzková správa Senica 

16. Lesy SR, š. p. Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica  

17. Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava  

18. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211  

19. Západoslovenská energetika, a. s., Odbor technického rozvoja, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

20. SPP Distribúcia a.s., Votrubova 1, 825 17 Bratislava  

21. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 825 01 Bratislava 

22. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, SHS, odbor územného plánovania a životného 
prostredia, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

23. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, P.O.BOX 128, 
Starohájska 10, 917 01 Trnava 

24. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  



Obec Šajdíkove Humence,  
Obecný úrad č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 

 
 

Okresný úrad Trnava 
Odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva  
Vajanského č. 2 
917 01 Trnava 

 
Č. j. .................                                                           Šajdíkove Humence dňa 05.01.2016 
 
 
Vec: Žiadosť o vyjadrenie k Oznámeniu o začatí obstarávania návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č.  
4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“. 
 
Obec Šajdíkove Humence ako obstarávateľ „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajdíkove 
Humence“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)  

 
oznamuje 

 
dotknutým orgánom, dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju a dotknutým 
právnickým osobám, že v súlade s ustanovením § 22 a 31 stavebného zákona sa  
 

prerokovanie 
 

„Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“ uskutoční v dňoch od 05.01.2016 
do 04.02.2016. „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“ sú k nahliadnutiu 
na Obecnom úrade Šajdíkove Humence, doručujú sa tiež na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania. Zverejnené sú na internetovej stránke obce 
www.sajdikovehumence.sk. 
 
Dotknuté orgány, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté právnické osoby majú 
možnosť uplatniť svoje stanovisko v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa účastník 
pripomienkového konania v určenej lehote nevyjadrí, v zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona sa 
predpokladá súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie. 
 
 
 

Pavol Burda 
starosta obce 

 
Prílohy:  

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde (Kapitola č. 11. 
Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na iné účely, Výkres č. 7. Výkres perspektívneho 
použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľn. účely) – 1x tlačená verzia. 

  

http://www.sajdikovehumence.sk/


Obec Šajdíkove Humence,  
Obecný úrad č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 

 
 
Okresný úrad Senica  
Odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
Oddelenie štátnej správy 
manažmentu environmentálnych rizík 
- SEA  
Vajanského 17 
905 01 Senica 

 
Č. j. .................                                                           Šajdíkove Humence dňa 05.01.2016 
        Odneste osobne spolu s prílohami 
 
Vec: Zaslanie Oznámenia o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu 
obce Šajdíkove Humence“  
 
V prílohe Vám posielame Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 4 územného 
plánu obce Šajdíkove Humence“, vypracované v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 

Pavol Burda 
starosta obce 

 
 
Prílohy:  
 
Oznámenie o strategickom dokumente – 24x tlačená verzia, 1xCD 
Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Šajdíkove Humence“ – 1x tlačená 
verzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Obec Šajdíkove Humence,  
Obecný úrad č. 48, 906 07 Šajdíkove Humence 

 
 

Okresný úrad Trnava 
Odbor opravných prostriedkov, 
referát pôdohospodárstva  
Vajanského č. 2 
917 01 Trnava 

 
Č. j. .................                                                           Šajdíkove Humence dňa ………… 

Poslať až keď príde odpoveď na prvú 
žiadosť 

 
Vec: Žiadosť o zmenu udeleného súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely  podľa § 
13 zák. NR SR č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  rámci návrhu 
riešenia „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“  v k. ú. Šajdíkove 
Humence. 
 
 
Obec Šajdíkove Humence ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), 
zabezpečuje prerokovanie návrhu riešenia „Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Šajd íkove 
Humence“. 
  
Týmto Obec Šajdíkove Humence žiada o zmenu udeleného súhlasu na použitie poľnohospodárskej 
pôdy na iné účely podľa § 13 zák. NR SR č. 220/2004 Zb. v rámci návrhu riešenia „Zmien a doplnkov 
č. 4 územného plánu obce Šajdíkove Humence“ v k. ú. Šajdíkove Humence. 
 
Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je Ing. arch. Monika Dudášová, autorizovaný 
architekt, Bratislava. 
 
 
 
S pozdravom, 
 
 
 

Pavol Burda 
starosta obce 

 
Prílohy:  

„Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Šajdíkove Humence“ – 1x tlačená verzia 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde (Kapitola č. 11. 
Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na iné účely, Výkres č. 7. Výkres perspektívneho 
použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľn. účely) – 1x tlačená verzia. 


