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OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník, Obec Kocurany v zastúpení Ing. Vojtechom Čičmancom, starostom obce, Kocurany,
972 02 Kocurany 105, IČO: 00648868, dňa 11.3.2019 (ďalej len „stavebník“) na príslušnom
špeciálnom stavebnom úrade pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa ustanovenia §
3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
obci Kocurany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii
označenú pod názvom „Miestna Komunikácia MITANI“, na pozemku registra KN „C“ parc.č.
1608/1, 1609/1 v katastrálnom území Kocurany.
Stavba posudzovaná v tomto stavebnom konaní, bola do územia umiestnená rozhodnutím obce
Šútovce pod číslom obce 41/2019 zo dňa 1.3.2019.
Obec Kocurany ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové
komunikácie podľa ustanovenia § 3a ods. 4 a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a podľa ustanovenia § 120
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na
posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na obci Kocurany, Obecný úrad 972 02 Kocurany
105, pondelok – piatok, počas úradných hodín.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na obci Kocurany, Obecný úrad 972 02 Kocurany 105,

na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona sa
neprihliadne ani na tie námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom
konaní. Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa
v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote ako
účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty
pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý
orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b
stavebného zákona k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Žiadateľ najneskôr v lehote oznámeného konania doplní návrh o chýbajúce doklady:
- súhlas podľa § 27 vodného zákona vydaný Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti
o životné prostredie, štátnou vodnou správou
- súhlas určeného všeobecného stavebného úradu – obce Šútovce, vydaný v súlade s § 120
stavebného zákona.

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

Konanie sa oznamuje
a) účastníkom konania:
1.

Verejnou vyhláškou (v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona sa pri líniových
stavbách upovedomujú účastníci konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.
Doručenie sa uskutoční zverejnením oznámenia na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce www.kocurany.sk v súlade s príslušnou legislatívou. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia oznámenia účastníkom konania.
b) Projektantom stavby:
1. DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš Rolko, Univerzitná 25, 010 08 Žilina

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom a na vedomie:
1. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Ulica G. Švéniho
3H, 971 01 Prievidza
2. Dúbravka Radoslav, 972 11, Poruba, č. 55 (p.č. 1162/2)
3. Foltánová Elena, Mgr., 59, Kocurany 972 02 (parc. č. 1161/1)
4. Milan Ďureje, Tichá 630/7, 494 01 Nitra (parc. č. 1160)
5. Daniela Slamová, Kocurany 90 (parc. č. 1124/2, 1124/1)
6. Csitári Martin, Kocurany 69 (parc. č. 1122, 1121)
7. Ivan Čičmanec Kocurany 170 (parc. č. 745/3)
8. Ivan Čičmanec Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
9. Jana Čičmancová Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
10. Stanislav Čičmanec, Kocurany 58 (parc. č. 1)
11. Anna Čičmancová, Kocurany 58 (parc. č. 1)

