
Obec Kocurany 

____________________________________________________________________ 
Podacie číslo obce: 10/2017                                             V Prievidzi dňa  04. 10. 2017 

Podacie číslo SOcÚ: 139/2017/SP-3 

Vybavuje: Ing. Hurtová 

 

 

Verejná vyhláška 

 

Zverejnená dňa: 

Zvesená dňa: 

 

                                                                                                 Meno, podpis, pečiatka 

 

 

R o z h o d n u t i e 

o dodatočnom povolení  stavby  
 

 

Stavebník Peter Vrbata a Mária Vrbatová 

bytom Košovská cesta 2/5, 971 01 Prievidza 

 ( ďalej len „stavebník“). 

 

Ostatní účastníci konania: 

1. Marian Dúbravka,  972 02 Kocurany 82 

2. Janka Dúbravková, 972 02 Kocurany 82 

3. Anton Briatka, 972 02 Kocurany  144 

4. Ján Goga,  972 01 Bojnice, Lúčky 1245/30 

5. Neznáme fyzické osoby alebo právnické osoby  resp.  osoby, ktorých pobyt nie je 

správnemu orgánu známy, a ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným 

pozemkom podľa CKN parc. č. 204, 205/1, 63/1 (podľa EKN parc. č. 58/2) v k.ú. 

Kocurany - prostredníctvom verejnej vyhlášky zverejnenej spôsobom v mieste 

obvyklým  

6. Ján Dúbravka, Energetikov  205/44, 971 01 Prievidza 

7. SPF Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 

(správa k pozemku podľa  EKN parc. č. 58/2 v k.ú. Kocurany, LV č. 631 za 

Pavlínu Šemrincovú a Pavlínu Dúbravkovú) 

8. Ing. Edita Klátiková, 971 01 Prievidza, Clementisova  59/5 

9. Peter Mikuš, 971 01 Prievidza, Mariánska 13/6  (stavebný dozor) 

 

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy 

podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

posúdila v zmysle ustanovenia §-u 88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a stavebného zákona 
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v súčinnosti s  vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa  ustanovujú  

podrobnosti o všeobecných  technických  požiadavkách na výstavbu a  o všeobecných 

technických požiadavkách  na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie stavbu hospodárskej budovy (ďalej len „stavba“), 

v katastrálnom území Kocurany, na pozemku podľa KN register „C“ parc. č. 203/1 

v rozsahu v akom sa dotýka práv a právom chránených záujmov alebo povinností 

účastníkov konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a takto 

 

r o z h o d o l : 

I. 

Na podklade predložených dokladov, výsledkov vykonaného konania, zabezpečených 

stanovísk  a podania žiadosti o dodatočné povolenie stavby  sa podľa ustanovenia §-u 

88 ods. 1 písm. b) a §-u 88a ods. 4 stavebného zákona a podľa ustanovenia §-u 46  a 

§-u 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov  

stavba  hospodárskej budovy 
 (podľa predloženej projektovej dokumentácie) 

v katastrálnom území  Kocurany 

na pozemku  
 203/1 

(ďalej len „stavba“) 

d o d a t o č n e    p o v o ľ u j e  

 
dočasne do doby začatia výstavby v predmetnom území na účel určený 

v záväznej časti platného územného plánu obce Kocurany, v rozsahu projektovej 

dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní (stručný opis, kapacita): 

- objekt hospodárskej budovy je obdĺžnikového pôdorysného rozmeru s jedným 

nadzemným podlažím bez podpivničenia a bez napojenia na inžinierske siete, 

zastrešený je zníženou sedlovou strechou; obvodová konštrukcia je drevená 

z drevených nosných hranolov, vojenských drevených debničiek a dreveného 

záklopu – OSB dosky (exteriér). 

 

II. 

 

Stavebný úrad týmto rozhodnutím súčasne podľa §-u  82 ods. 1 stavebného zákona a 

v  súlade s ustanovením §-u 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou  sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e    u ž í v a n i e 

 
stavby podľa označenia v projektovej dokumentácii „hospodárska budova“ (ďalej 

len „stavba“), ktorá je uskutočnená podľa geometrického zamerania stavby 

spoločnosťou GEOMETRIA Ing. Dana Gašparovičová, Námestie  slobody 22, 971 01 

Prievidza v katastrálnom území Kocurany na pozemku podľa KN-C parcela číslo 

203/3 (vlastný objekt hospodárskej budovy) dočasne, do doby začatia výstavby 

v predmetnom území na účel určený v záväznej časti platného územného plánu 

obce Kocurany. 
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Rešpektovať nasledujúce podmienky dotknutých orgánov a dotknutých 

organizácií uplatnené v konaní o dodatočnom povolení stavby a podmienky pre 

užívanie stavby, ktoré určuje obec Kocurany podľa §-u 82 ods. 2 a ods. 4 

stavebného zákona  a podľa ustanovenia § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: 

 

1. Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č. OU-PD-PLO-2017/5608-

25094, zo dňa 20.04.2017: 

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo 

vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä chrániť pred 

zaburinením.  

- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na 

poľnohospodárskej pôde a susedných poľnohospodárskych pozemkoch. 

- Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu 

poľnohospodárskej pôdy zo zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 30 cm podľa 

spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na nehnuteľnosť – nezastavanú časť 

pozemku parc. CKN č. 203/1záhrada, čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho profilu 

a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej 

zemine. 

- Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri 

nehnuteľností podľa  § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z .z., požiadať Okresný úrad 

Prievidza, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku 

z kultúry záhrada na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto 

stanoviska. 

2. Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa 

ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2017/011008-002, zo dňa 25.04.2017: 

- Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v  

katastrálnom území Kocurany, na pozemku registra C KN s parcelným číslom 

203/1 (záhrady), v zastavanom území obce, mimo chránených území v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon), mimo území medzinárodného významu a mimo území 

európskej siete chránených území  Natura 2000. V stavbou dotknutom území platí 

v zmysle zákona prvý stupeň ochrany. 

- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle 

§ 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Kocurany.   

- Dodržať povinnosť ustanovenú v  § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri 

vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. 

3. Okresný  úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná  

správa, č. OU-PD-OSZP-2017/011635, zo dňa 19.05.2017: 

- Pri realizácii a prevádzke dodržiavať ustanovenia vodného zákona a súvisiacich 

právnych predpisov. 

- Správca vodného toku v zmysle  ustanovení § 49 ods. 5 vodného zákona 

nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté 

užívaním vodných tokov. 

- ochranné pásmo vodného toku je v zmysle STN 75 2102 stanovené vo 

vzdialenosti 4 m od brehových čiar. 
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- Pobrežný pozemok (pri drobnom vodnom toku 5 m od brehovej čiary) je vlastník 

povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia 

nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku 

alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín. 

- Vlastník pobrežného pozemku je povinný umožniť správcovi vodného toku výkon 

jeho rozhodnutia. Dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu ovplyvniť 

prirodzený režim vôd. 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, č. CS SVP 

OZ PN 4080/2017/02, CZ 15236/210/2017, zo dňa 11.05.2017: 

- Ako správca vodných tokov s dodatočným povolením na stavbu hospodárskej 

budovy v k. ú. Kocurany súhlasíme za podmienky, že stavba bude umiestnená 

mimo ochranného pásma vodného toku 4 m od brehovej čiary. 

- Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, 

spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych 

udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona. 

5. Stavbu užívať v súlade s platnými bezpečnostnými a hygienickými predpismi ako 

aj predpismi súvisiacimi s ochranou životného prostredia. 

6. Strecha stavby, ktorá má  sklon strešných rovín strmší ako  250, musí mať podľa  § 

26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie  zachytávače zosúvajúceho sa snehu. 

7. Stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo 

požiarnych a hygienických závad, nedochádzalo k narušeniu vzhľadu 

a k znehodnoteniu stavby. 

8. V prípade začatia výstavby v predmetnom území v zmysle záväznej časti platnej 

územnoplánovacej dokumentácie obce Kocurany, stavebník je povinný odstrániť 

dočasnú stavbu na svoje náklady.  

 

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie  povoľovanej stavby so základnými 

požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými 

požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými 

technickými požiadavkami na výstavbu podľa  § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou 

zodpovedá za to,  že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany  

verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.   

 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti podanej na obci Kocurany 

dňa 14. 03. 2017 zahájila konanie podľa ustanovenia § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vo veci posúdenia stavby 

hospodárskej budovy (ďalej len „stavba“), uskutočnenej v katastrálnom území 

Kocurany, na pozemku podľa KN register „C“ parc. č. 203/1 stavebníkom Petrom 
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Vrbatom a Máriou Vrbatovou obaja bytom Košovská cesta 2/5, 971 01 Prievidza 

(ďalej len „stavebník“) bez stavebného povolenia.  

 

Stavebný úrad dňa 25. 04. 2017 vyzval stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia výzvy preukázal určenými dokladmi, že uskutočnená stavba a jej dodatočné 

povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným stavebným zákonom 

a osobitnými predpismi. Dňa 31. 05. 2017 stavebník doplnil  požadované doklady 

a súčasne rozšíril svoju pôvodnú žiadosť o dodatočné povolenie stavby hospodárskej 

budovy aj o jej kolaudáciu. 

Po predložení požadovaných dokladov a oboznámení sa s nimi obec Kocurany, 

prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska  v Prievidzi,  ktorý 

vykonáva pre obec činnosť stavebného úradu, podľa ustanovenia § 88a ods. 7 

stavebného zákona oznámil dňa 27. 06. 2017 začatie konania dotknutým orgánom a  

známym  účastníkom konania a podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom 

konania, ktorí  nie sú správnemu orgánu známi alebo ich pobyt nie je mu známy a na 

deň 27. 07. 2017 nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním so 

stretnutím na Obecnom úrade v Kocuranoch. Na ústnom pojednávaní boli prítomní 

oboznámení s posudzovanou stavbou, jej projektovým riešením a stanoviskami 

dotknutých orgánov zabezpečenými ku dňu ústneho pojednávania. Následne mali 

prítomní na  ústnom pojednávaní možnosť vzniesť k posudzovanej stavbe otázky 

a uplatniť námietky a pripomienky. Na ústnom pojednávaní a ani v priebehu 

oznámeného konania neboli vznesené námietky voči dodatočnému povoleniu 

posudzovanej stavby a ani k povoleniu jej užívania. Stavebník do zápisnice z ústneho 

pojednávania uviedol, že stavbu hospodárskej budovy  zrealizoval na jar v roku 2016 

v čase, ako začal výstavbu prvého objektu na parcele č. 202 v k. ú. Kocurany. 

Následne po ústnom pojednávaní sa dostavil dňa 02. 08. 2017 na pracovisko 

stavebného úradu, kde bol s ním spísaný záznam  vo veci  termínu uskutočnenia 

posudzovanej stavby. Stavebník do záznamu uviedol, že po ústnom pojednávaní 

rozmýšľal, kedy predmetnú stavbu realizoval a na základe fotografickej dokumentácie 

vedel upresniť termín realizácie hospodárskej budovy na jar 2015 a nie ako omylom 

uviedol rok 2016.  termín si stavebník pomýlil s uskutočňovaním stavby záhradnej 

chatky, ktorú mal povolenú v apríli 2016. Na základe týchto skutočností s odvolaním 

sa na § 20 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o priestupkoch“) nemožno priestupok prejednať, ak od jeho spáchania 

uplynuli dva roky. 

V uskutočnenom konaní mal stavebný úrad  preukázané nasledovné: 

- Stavebník preukázal výpisom z listu vlastníctva č. 153 evidovaným v 

katastrálnom území Kocurany vydaným Okresným úradom Prievidza, 

katastrálnym odborom vlastnícke právo ku pozemku podľa KNC parc. č. 203/1, 

na ktorom bola uskutočnená stavba  hospodárskej budovy. Súčasne predložil 

kópiu katastrálnej mapy vydanú Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom, ktorou preukázal priebeh  pozemkov v dotknutom území. 

- Čestné vyhlásenie stavebníka zo dňa 24. 05. 2017, že stavbou nezasiahol do 

žiadnych sietí technického vybavenia územia. 

- Geometrickým plánom číslo 16/2017 vyhotoveným spoločnosťou GEOMETRIA 

Ing. Dana Gašparovičová, Námestie  slobody 22, 971 01 Prievidza dňa  23. 03. 

2017 bolo preukázané, že stavba hospodárskej budovyo zastavanej ploche  34 m2 

bola uskutočnená na pozemku podľa KN-C parcela číslo 203/3 v katastrálnom 

území Kocurany. 
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- Nakoľko bola stavba  uskutočnená na pozemku podľa KN-C parc. č. 203/1 v k. ú. 

Kocurany vedenom ako záhrada, stavebník predložil  stanovisko Okresného úradu 

Prievidza, pozemkového a lesného odboru vydaného dňa 20. 04. 2017 pod číslom 

OU-PD-PLO-2017/5608-25094 o použití poľnohos. pôdy na nepoľnohospodárske 

účely. 

- Súhlasné  záväzné stanoviská Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti 

o životné prostredie,  štátnej vodnej správy; Okresného úradu Prievidza, odboru 

starostlivosti o životné prostredie,  štátnej správy ochrany prírody a krajiny a  

Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie,  štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve. 

- Stavebník predložil vyhlásenie kvalifikovanej osoby Petra Mikuša bytom 

Mariánska 13/6, 971 01 Prievidza,  že  zabezpečoval vedenie uskutočňovania 

stavby hospodárskej budovy a stavba bola zrealizovaná v súlade so všeobecnými 

technickými požiadavkami na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb. 

 

Stavebný úrad v konaní skúmal, či dodatočným povolením posudzovanej stavby 

nedôjde k rozporom s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom 

a osobitnými predpismi, oboznámil sa s  predloženými dokladmi,  vec  prerokoval   s  

účastníkmi konania  ako  i  dotknutými orgánmi a na podklade vyššie uvedených 

skutočností dospel k záveru, že nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú 

pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov 

konania, alebo k rozporu s verejným záujmom.  Na základe vyššie uvedeného ako i 

uskutočneného  konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by 

bránili dodatočnému povoleniu posudzovanej stavby v zmysle projektovej 

dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní a za rešpektovania podmienok uložených 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

V uskutočnenom konaní stavebný úrad taktiež posudzoval, či užívanie stavby nebude 

ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska života a zdravia osôb, životného 

prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Na základe predložených 

podkladov bolo preukázané, že užívaním stavby nie je ohrozené zdravie a bezpečnosť 

osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy. 

Stavebný úrad v konaní ďalej posúdil, či stavba, ktorá je predmetom tohto konania,  

nie je v rozpore s územným plánom obce Kocurany schváleným obecným 

zastupiteľstvom uznesením číslo 11/98 dňa 11.12.1998, ktorý bol v  roku 2004 

preskúmaný a jeho aktuálnosť bola potvrdená obecným zastupiteľstvom uznesením 

číslo 24/16/2004 vrátane „ÚPN O, Zmeny a doplnky č. 1“ schválené obecným 

zastupiteľstvom  uznesením č. 350/21/2013 písmeno b) dňa 17.04.2013. (záväzná časť 

vyhlásená VZN č. 58/2013). Stavba posudzovaná v tomto konaní bola  uskutočnená  

v lokalite označenej pod číslom 8.3a - plochy parkovej zelene, v rámci ktorej sú 

vyznačené dve verejnoprospešné stavby. Ide o verejnoprospešnú stavbu č. 1.6 – 

parková zeleň zaradená do zoznamu VPS definovaných ako stavby pre 

verejnoprospešné služby a o verejnoprospešnú stavbu č. 3.2 – vodná plocha zaradená 

do zoznamu VPS definovaných ako stavby pre verejné technické vybavenie. 

Územný plán obce Kocurany rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie 

územia vyjadrené vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré 

stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb. 

Vzhľadom k uvedenému nie je možné presne určiť stret posudzovanej stavby so 

záväznou časťou územného plánu obce v dotknutej lokalite a preto stavebný úrad 

povolil stavbu ako dočasnú.  
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Pri posudzovaní stavby stavebný úrad aplikoval Metodické usmernenie Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR číslo 2009-13455/31731-2:530/Ka zo dňa 

24.06.2009, v ktorom je  uvedené, že z dikcie  ustanovenia § 55 ods. 1 stavebného 

zákona v spojení s  § 8 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vyplýva,  že stavebný úrad môže 

povoliť aj stavbu na dobu dočasnú, pri ktorej obmedzí čas jej trvania.  Jedným 

z dôvodov dočasnosti stavby je, ak je stavba umiestňovaná na pozemkoch, na ktorých 

sa podľa schválenej a platnej územnoplánovacej dokumentácie uvažuje s ich iným 

využitím, avšak kým nedôjde k využitiu pozemkov, možno povoliť na dobu dočasnú 

aj stavbu s iným účelom využitia. Nakoľko  dotknuté územie je navrhnuté pre funkciu 

plôch parkovej zelene a nie je možné v tomto období  určiť presný termín jeho 

riešenia a využitia, použil stavebný úrad pri svojom rozhodovaní citované usmernenie 

a stavbu povolil ako dočasnú. V prípade začatia výstavby v predmetnom území 

v zmysle záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, stavebník je 

povinný odstrániť dočasnú stavbu na svoje náklady.  

Stavebný úrad v konaní skúmal, či dodatočným povolením posudzovanej stavby 

nedôjde k rozporom s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom 

a osobitnými predpismi, oboznámil sa s  predloženými dokladmi,  vec  prerokoval   s  

účastníkmi konania  ako  i  dotknutými orgánmi a na podklade vyššie uvedených 

skutočností dospel k záveru, že stavbu je možné povoliť v zmysle projektovej 

dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní a za rešpektovania podmienok uložených 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: 

- Ing. Edita Klátiková, 971 01 Prievidza, Clementisova  59/5. 

Správny poplatok za žiadosť o dodatočné stavebné povolenie bol zaplatený podľa 

položky č. 61 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov v predpísanej čiastke  90 € a správny poplatok za  návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia položky č. 62a písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke  20 € eur 

na účet stavebného úradu.  

Na základe vyššie citovaných skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 

do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trenčín, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na 

stavebnom úrade t.z. obci Kocurany, 972 02 Kocurany č. 105.   

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 

Z. z.).  

 

 

 

                                                                                                     Ing. Vojtech Čičmanec 

                                                                                   starosta obce Kocurany 
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Rozhodnutie sa doručí: 

 

1. Stavebníkovi – Petrovi Vrbatovi a Márii Vrbatovej  

2. Ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti rozhodnutia 

3. Obec Kocurany  v zast. starostom obce   

4. Do spisu úradu 


