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972 02 Kocurany 105
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Verejná vyhláška
Zverejnená dňa: 21.1.2019
Zvesená dňa:
Meno, podpis, pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník, SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, podal dňa 11.1.2019 prostredníctvom
spoločnosti EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 44 736 339 (ďalej
len „stavebník“), na stavebný úrad obec Kocurany žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „11288 – Kocurany – Dolný koniec –
rekonštrukcia NN siete“ (ďalej len „stavba“), ktorej umiestnenie je navrhované na pozemkoch KN
registra „C“ parc. č. 826/2, 826/3, 647/1 (podľa KN-E parc. č. 211/1, 210, 2-210, 212, 76) 646,
62/1 (podľa KN-E - 76, 218), v k. ú. Kocurany a v zmysle výkresu „situácia stavby číslo výkresu
2“.
Na umiestnenie stavby bolo obcou Kocurany vydané územné rozhodnutie dňa 29.10.2018 pod
podacím číslom obce 27/2018 (podacie číslo SOcÚ 379/2018/SP), ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 6.12.2018.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „stavebný zákon“).
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
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 (ďalej len „stavebný zákon“), oznamuje podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Pretože sú
stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním pri územnom konaní, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
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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:
- Doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100 € podľa položky č. 60 písm. g)
zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za
vydanie stavebného povolenia; správny poplatok je možné uhradiť prevodom z
účtu na účet obce Kocurany: SK49 0200 0000 0000 1282 8382, resp. v hotovosti
do pokladne obce.

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 vrátane výkresu
č. 2 „Situácia“ na 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
www.kocurny.sk v súlade s príslušnou legislatívou. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia oznámenia účastníkom konania.
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b) Projektantom stavby:
1. Ing. Tomáš Slotka, Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom a na vedomie:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
prostredníctvom spoločnosti EUB s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský
Mikuláš
Obec Kocurany v zastúpení starostom obce
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Správa ciest TSK Trenčín, Brnianska 3
OÚ Prievidza, OCDaPK, Medzibriežkova 2, 971 01 Prievidza
Helena Hianiková, 972 02 Kocurany 4
Vladimír Píš, 972 02 Opatovce nad Nitrou 264
Ivan Píš, Tolstého 5/2, 971 01 Prievidza
Ľudmila Píšová, Tolstého 5/2, 971 01 Prievidza

