
 

Obec   Kocurany 

972 02  Kocurany 105 

Podacie číslo: 756/36/2021                                                                         Kocurany  21.5.2021 

Vybavuje:  Ing. Richterová 

 

 

V e r e j n á     v y h l á š k a 
 

Vyvesené dňa:       

Zvesené dňa   :                                                                                    ………………………………….. 

                                                   Meno, podpis a pečiatka 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o začatí  konania vedeného podľa ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a  §-u 88a  stavebného zákona 

a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

 
 

Obec Kocurany ako príslušný stavebný úrad podľa § 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, dňa 20.7.2018, začal z vlastného podnetu 

v súlade § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a zákona číslo 50/1976 Zb., v znení neskorších právnych 

predpisov, konanie o dodatočnom povolení na zmenu stavby pred jej dokončením s názvom 

„Prístavba k rodinnému domu“ (ďalej len „stavba“), ktorá bola uskutočnená v katastrálnom 

území Kocurany, na pozemkoch parc. č. 201, 202 v k.ú. Poruba,  stavebníkom Petrom 

Vrbatom a Máriou Vrbatovou, Košovská cesta 2, 971 01  Prievidza bez povolenia 

stavebného úradu.   

Obec Kocurany ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 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, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 

len „stavebný úrad“), podľa ust. § 88a ods. 7 stavebného zákona, oznamuje začatie konania, 

ktoré je vedené v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania a súčasne za účelom prerokovania žiadosti nariaďuje 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň  2.7.2021 o  9,00 hod. 

so stretnutím na obecnom úrade v Kocuranoch. 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Nitrianskom 

Pravne, v stránkové dni (v pondelok v čase od 7,30 h do 12,00 h a od 12,30 h do 15,00 h a 

v stredu  v čase od 7,30 h do 12,00 h a od 12,30 h do 16,00 h). Účastníci konania môžu svoje 

námietky k uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na vyššie uvedenom úrade najneskôr na 

ústnom pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.  

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány. Ak dotknutý orgán v určenej  alebo 

na jeho požiadanie v predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou   

zmenou stavby pred jej dokončením súhlasí.   

Do dňa ústneho pojednávania stavebník doplní : 

Upozornenie pre stavebníka:    

1. Preukázať úhradu správneho poplatku v zmysle položky 61 zákona 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch (trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60), čo predstavuje 

celkovú sumu 150 eur) 

Stavebník je povinný stavebnému úradu najneskôr na ústnom pojednávaní preukázať, že 

uskutočnená zmena stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými záujmami 

chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.   

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Vojtech Čičmanec 

                     starosta obce Kocurany 

 

Oznámenie sa doručí:  

1. Peter Vrbata, Košovská cesta 2, 971 01  Prievidza 

2. Mária Vrbatová, Košovská cesta 2, 971 01  Prievidza 

3. Marián Dúbravka, 972 02  Kocurany 82 

4. Janka Dúbravková, 972 02  Kocurany 82 

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

6. Štefan Ďureje – Verejná vyhláška 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  

8. Anton Briatka, 972 02  Kocurany 144 

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

10. Ing. Edita Klátiková, Clementisa 59/5 

11. Jozef Simora, Moštenica 4, 971 01  Prievidza 

12. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, 971 01  Prievidza 

13. a/a  

 

 

 

   


