
O B E C     M O T E Š I C E 
Machnáčská č. 288, 913 26    MOTEŠICE 

Č.s : 9605/1088/BVVS/2009                                                                    V Trenčianskych Tepliciach 11.11. 2009                    
Vybavuje, tel. : Mičega, 032/655 67 13 
Email : stavebne@teplice.sk 

 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí   územného konania  a  nariadenie ústneho pojednávania  

 
 
Navrhovateľ Pegasos, spol. s r.o., Motešice 71, 913 26 v zastúpení Ing. arch. Jozefa Gabriša, 

Nábrežná 3, 911 01  Trenčín podal dňa 15.10. 2009 návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby 

 
„FOTOVOLTAICKÁ    ELEKTRÁRE Ň“,  

 
ktorú navrhuje umiestniť na pozemkoch parcela č. 221/1, 214/1, 214/2, 215, 216, 217, 208/1 a 208/2 
v katastrálnom území Dolné Motešice v obci  Motešice.  
 
 

Obec Motešice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného 
poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len 
„stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení oznamuje podľa § 36 ods. 1 stavebného 
zákona začatie územného konania  dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na 
prerokovanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s  miestnym  zisťovaním  na  deň : 
         

26. novembra 2009 (štvrtok) o 10,30 hod.  
 
so zrazom účastníkov konania pred budovou Obecného úradu v Motešiciach na Machnáčskej ulici      
č. 288.       

 
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 

Spoločnom stavebnom úrade v Trenčianskych Tepliciach so sídlom na ul. M.R. Štefánika č. 4 
v Trenčianskych Tepliciach v dňoch pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. mimo štvrtku a pri 
ústnom pojednávaní. 

 
Účastníci  konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí z 
orgánov 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, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorí účastník konania 
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa 
nechá zastupovať. 

 
Podľa § 36 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad prerokovanie návrhu s dotknutými 

orgánmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli 
zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí podľa miery, v akej boli ich požiadavky 
splnené. 



Podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sa oznamuje 
začatie územného konania na internetovej stránke a na úradnej tabule Obce Motešice, Obce Bobot a 
stavebného úradu.   
 
 
 

 
                                  
Mária   M i š á k o v á 

                                                                               starostka obce  
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
1. Pegasos, spol. s r.o., Motešice 71, 913 26 
2. Ing. arch. Jozef Gabriš, Nábrežná 3, 911 01  Trenčín  
3. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 

Piešťany 
4. Žrebčín Motešice a.s., 913 26 Motešice 
5. Peter Káčer, Bobot č. 306, 913 25 Bobot 
6. Mária Káčerová, Bobot č. 306, 913 25 Bobot 
7. Ľudovít Valach, Bobot č. 306, 913 25 Bobot 
8. Anna Valachová, Bobot č. 306, 913 25 Bobot 
Na vedomie : 
- Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, Gen. M.R. Štefánika 20, 911 49 Trenčín 
- RÚVZ v TN, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 
- Obec Motešice, starostka obce 

- Obec Bobot, Obecný úrad Bobot 913 25 Bobot 56 
- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
- SPP a.s., LC Nové Mesto, Ľ. Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto n/V 
- Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, 010 01 Žilina  
- a/a 
 
 
 
Príloha : 
Situácia širších vzťahov pre internet a úradnú tabuľu 



 


