Obec Š ú t o v c e
972 01 Šútovce 39
Podacie číslo: 41/2019 - SP
Vybavuje:
Ing. Richterová

Šútovce 1.3.2019

Verejná
Vyvesené dňa: 11.3.2019
Zvesené dňa : .....................

vyhláška
Ing. Vojtech Čičmanec
…………………………………..
Meno, podpis a pečiatka

Rozhodnutie

Navrhovateľ
so sídlom

Obec Kocurany v zastúpení Ing. Vojtechom Čičmancom,
starostom obce
972 02 Kocurany 105, IČO: 00648868
(ďalej len navrhovateľ).

Ostatní účastníci konania:
1. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v zmysle § 42 ods. 2 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov – verejnou vyhláškou
Navrhovateľ podal dňa 25.1.2019 na určenom stavebnom úrade obci Šutovce, návrh na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod
názvom „Miestna komunikácia MITANI“ (ďalej len „stavba“).
Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa navrhuje
umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1608/1, 1609/1 v katastrálnom území Kocurany.
Obec Kocurany ako určený stavebný úrad podľa §-u 119 ods. 3 v spojení s §-om 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
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a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa § 35 a
ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia a po vykonanom konaní,
podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona vydáva:
rozhodnutie o umiestnení stavby
„Miestna komunikácia MITANI“,
(ďalej len „stavba“)
na pozemkoch KN-C (podľa katastra nehnuteľností)
katastrálne územie

Kocurany

parcela číslo

1608/1, 1609/1

Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, ktorá obsahuje
presný rozsah dotknutých pozemkov.
Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, spracovala oprávnená osoba: spoločnosť
DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš Rolko, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv.
5438*A2, so sídlom Univerzitná 25, 010 08 Žilina. Overená dokumentácia pre územné
rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1) Súlad urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým
životným prostredím:
Návrh na vydanie územného rozhodnutia rieši vybudovanie miestnej komunikácie,
ktorú možno rozdeliť podľa členitosti na hlavnú vetvu „A" a vedľajšiu vetvu ,.B".
Vybudovaná sieť komunikácií bude zabezpečovať prejazd a dopravnú obsluhu spádovej
oblasti a hospodárskych objektov.
VETVA „A"
Vetva „A" je navrhnutá ako jednopruhová obojsmerná komunikácia kategórie MO
4,0/30 funkčnej triedy C3. Navrhované stavebné práce zahrňujú frézovanie exist.
asfaltovej komunikácie hr. 50 +60 mm v staničení od 0,00 m do 21,11 m a vybudovanie
novej konštrukcie vozovky hr. 490 mm od staničenia 21,11 m do 172,93 m. V mieste
napojenia na existujúcu komunikáciu a v miestach doplnenia obrubníkov v staničení od
0,00 m do 21,11 bude realizované preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky na
šírke 0,50 m. Začiatok úseku bude plynulo napojený na exitujúcu miestnu komunikáciu
s krytom z asfaltobetónu a koniec úseku bude napojený na exist. nespevnenú
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komunikáciu. Šírka komunikácie je 3,0 m a ohraničenie je realizované cestným
betónovým obrubníkom so skosením rozmeru 150x250x1000 mm, ktorý na strane
svahu bude uložený s prevýšením +12 cm. Na druhej strane bude komunikácia
ohraničená zapusteným cestným bet. obrubníkom 150x250x1000 mm osadeným bez
prevýšenia voči okolitej spevnenej ploche. Obrubníky budú uložené do betónového
lôžka hr. 100 mm tr. C12/15. Smerové vedenie komunikácie je zložené z priamych
úsekov a z prostých kružnicových oblúkov bez prechodníc. Dĺžka komunikácie je
172,93 m. Na základe šírkového usporiadania a dĺžky vetvy je nutné vybudovanie
výhybne. Navrhovaná výhybňa je dĺžky 31,70 m a premenlivej šírky od 5,20 m do 6,35
m.. V staničení 73.0 m až 79,0 m je navrhnuté osadenie betónových palisád rozmerov
120x165x84 do betónového lôžka C 20/25 hr. 100 mm, pre stabilizovanie svahu v
blízkosti výhybne. Polomer zaoblenia oblúkov pri napojený na vetvu „A" je R1,2=6,0 m.
Na vetvu „A" je priamo napojená novovybudovanou stykovou križovatkou vetva "B".
VETVA „B"
Komunikácia vetvy „B" je vedená ako jednopruhová obojsmerná komunikácia
kategórie MO 4,0/30 funkčnej triedy C3. Začiatok úseku bude plynulo napojený
novovybudovanou stykovou križovatkou na vetvu „A" a koniec úseku bude napojený
na existujúcu komunikáciu z betónových panelov. Šírka komunikácie je 3,0 m
a ohraničenie je realizované cestným betónovým obrubníkom so skosením rozmeru
150x250x1000 mm, ktorý na strane priľahlého svahu bude uložený s prevýšením +12
cm. Na druhej strane bude komunikácia ohraničená zapusteným cestným bet.
obrubníkom 150x250x1000 mm osadeným bez prevýšenia voči okolitej spevnenej
ploche. Obrubníky budú uložené do betónového lôžka hr. 100 mm tr. C12/15.
Komunikácia je vedená priamo bez smerových oblúkov a zalomení. Dĺžka komunikácie
je 27,80 m. Vetva „B" je priamo napojená na vetvu „A" so zaoblením oblúkov
s polomermi Ri = 12,0 m a R2=6,0 m.
Odvodnenie
Odvedenie dažďových vôd z povrchu navrhovanej komunikácie bude zabezpečené
priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovaných líniových žľabov, odkiaľ bude
dažďová voda po zachytení odvedená do vsakovacej šachty DN 1000 mm.
Navrhované líniové žľaby spĺňajú podmienky triedy zaťaženia E 600 kN so svetlou
šírkou NW 200. NW 300. Zvolený spôsob odvodnenia bol navrhnutý v zmysle
požiadavky investora. Odvedenie vôd na úrovni zemnej pláne bude zabezpečené
prostredníctvom podzemného odvodňovacieho trativodu zaústeného do vsakovacej
šachty DN 1000 mm resp. vsakovacej jamy rozmeru 0,5 x 0,5 m. Trativod tvorí
flexibilné drenážne perforované potrubie z PVC rozmeru DN 160 mm, obalené
geotextíliou, uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkom. Odvodnenie
zemnej pláne je zabezpečené priečnym sklonom pláne min. 3,00 %.
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2) Polohové a výškové umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Kocurany na pozemkoch 1608/1,
1609/1 podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a zakreslení vo výkrese
situácie.
Polohové umiestnenie stavby:
Zmena stavby bude osadená v zmysle výkresu dokumentácie pre územné rozhodnutie
„situácia“ č. výkresu „C“ vypracovanej spoločnosť DAQE Slovakia s.r.o., Ing. Lukáš
Rolko, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osv. 5438*A2, so sídlom Univerzitná 25,
010 08 Žilina.
3) Napojenie stavby na pozemné komunikácie:
Z miestnej komunikácie parc. č. 61 v k. ú. Kocurany.
4) Napojenie stavby na siete technického vybavenia: nevyžaduje sa
5) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp.
správcov sietí technického vybavenia územia:
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, č. KPÚTN-2019/4193- 2/5001
zo dňa 21.1.2019:
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade
zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo
prostredníctvom obce Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na
druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne
oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr
do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze;
správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu,
metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

-

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2019/003790 zo dňa 17.1.2019:
Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie
stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona
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č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť
k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie tunajšieho úradu podľa § 99 ods. 1 písm. b)
bod 5 zákona o odpadoch.
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č.
OU-PD-OSZP-2019/003753, zo dňa 17.1.2019:
Rešpektovať rozvody verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v súlade
s ustanoveniami zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov.
Rešpektovať vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza.
Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie
súvisiace normy.
Všetky zemné a výkopové práce technicky zabezpečiť tak, aby nebola ohrozená kvalita
podzemných vôd
Práce vykonávané mechanizmami zabezpečiť tak, aby nebezpečné látky neunikli do
prostredia spojeného s povrchovými alebo podzemnými vodami. Akékoľvek
znečistenie okamžite odstrániť
Na stavbu komunikácie je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny pod č. OU-PD-OSZP-2018/003787-002, zo dňa 16.1.2019:
V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47
zákona č. 543/2002 Z.z. 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 poškodovaniu a ničeniu.
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Závod 03 Prievidza č. 56321/Vi-2019, zo dňa 6.2.2019:
Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod
alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene
nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú tým
spôsobil (§ 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z).
Výškovú úpravu poklopov zasúvadlových uzáverov, prípojkových a hydrantových
poklopov, ovládacích tyčí prípojkových a zasúvadlových uzáverov a vstupov do šachiet
žiadame zrealizovať podľa pokynov pracovníkov prevádzky vodovodu a kanalizácie v
Prievidzi a za ich prítomnosti. Výškové úpravy na zariadeniach verejného vodovodu a
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verejnej kanalizácie budú vykonávať len osoby, ktoré budú poverené pracovníkom
prevádzky vodovodu a kanalizácie.
Kontakt na pracovníka vodovodu — p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723
293.
Kontakt na pracovníka kanalizácie — p. Ján Šnirc, tel. 048/4327 395, 0918 891 299.
O vytýčení potrubia verejného vodovodu a stoky verejnej kanalizácie, a o kontrole
výškovej úpravy poklopov, uzáverov a vstupov do šachiet žiadame vykonať zápisy do
stavebného denníka.
Pred kolaudačným konaním požiada investor stavby o vydanie porealizačného
vyjadrenia. Prílohou žiadosti budú kópie vyššie uvedených zápisov zo stavebného
denníka.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina, č. 4600049885, zo dňa 5.2.2019:
V predmetnej lokalite katastra Kocurany – KN – v zmysle predloženej situácia sa
nachádza nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle
zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (NN
vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter) Pri realizácii výkopových
prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj
pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné
bezpodmienečne predjednať postup prác na stredisku Údržby Prievidza.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj
vedenia tretích osôb.
Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 6 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho
vystavenia.

6) Ostatné podmienky určené stavebným úradom a vyplývajúce zo stanovísk
účastníkov konania a dotknutých organizácii:
a) Stavba musí byť navrhnutá v súlade so stavebnotechnickými požiadavkami,
osobitnými požiadavkami na niektoré druhy stavieb a všeobecnými technickými
požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie stanovenými vyhláškou 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 Splnenie týchto požiadaviek bude preukázané v projekte predkladanom
v stavebnom konaní.
b) Stavba bude posudzovaná stavebným úradom na základe samostatnej žiadostí
v samostatnom stavebnom konaní. Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie
predmetného územia musí byť v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby.
c)

Pri umiestňovaní stavby dodržať ochranné pásma existujúcich inžinierskych sietí.
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d) Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný konať tak, aby nespôsobil
ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť,
obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných
prác, je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do
pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku
spôsobenú škodu.
f) 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.
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť
o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, Obec Kocurany v zastúpení Ing. Vojtechom Čičmancom, starostom obce,
Kocurany, 972 02 Kocurany 105, IČO: 00648868, dňa 25.1.2019 na určenom stavebnom
úrade obci Šutovce, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
v dokumentácii pre územné rozhodnutie označenej pod názvom „Miestna Komunikácia
MITANI“ (ďalej len „stavba“).
Stavba, ktorá je predmetom posudzovania v tomto konaní sa podľa návrhu navrhovateľa
navrhuje umiestniť na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 1608/1, 1609/1 v katastrálnom
území Kocurany.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.
Obec Šútovce ako určený stavebný úrad, oznámila dňa 30.1.2019 začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na deň 28.2.2019 nariadila
k veci ústne pojednávanie.
Stavebný úrad v oznámení o začatí konania určil navrhovateľovi, aby najneskôr na ústnom
pojednávaní predložil stavebnému úradu chýbajúce podklady. Požadované podklady boli
navrhovateľom predložené v lehote oznámeného územného konania. V oznámenom
územnom konaní a ani na ústnom pojednávaní neboli zo strany účastníkov konania
predložené pripomienky a námietky k umiestňovanej stavbe. Navrhovateľ k umiestneniu
stavby preukázal vlastnícke právo v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona. K návrhu
na vydanie územného rozhodnutia predložil stanoviská dotknutých orgánov
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a dokumentáciu pre územné rozhodnutie v súlade s ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000
Z.z..
Svoje stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby oznámili tieto dotknuté orgány,
správcovia technických sietí, účastníci konania: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prievidzi, regionálny hygienik; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Prievidzi; Okresný úrad životného prostredia Prievidza, štátna vodná správa, štátna
správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa
na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; StVPS, a.s., Banská Bystrica, závod
Prievidza; SSD, a.s., Žilina; SPP- distribúcia, a.s., Bratislava; Slovak telekom, a.s.,
Bratislava; obec Kocurany ako cestný správny orgán. Ich stanoviská boli skoordinované
a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Obec Šútovce posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že umiestnenie
stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, potrebám požadovaných
opatrení v území a ich dôsledkov. Návrh za podmienok uvedených v rozhodnutí vyhovuje
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú
hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky civilnej ochrany, bezpečnosti práce
a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny,
starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného
pôdneho fondu, ovzdušia, podzemných a povrchových vôd, nakladania s odpadom a pod.
Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho
pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili
umiestneniu stavby.
Súčasne preskúmal stavebný úrad súlad návrhu s územno-plánovacou dokumentáciou obce
Kocurany schválenej 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 nie je
v rozpore so schválenou záväznou časťou územného plánu obce Kocurany.
Navrhovateľ obec Kocurany je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať' odvolanie, v lehote 15 dní
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odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania na Okresnom úrade Trenčín, odbor
výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – obec Šútovce,
Obecný úrad Šútovce č. 39, 972 01 Šútovce.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Bc. Miroslav Rajčo
starosta obce Šútovce
Prílohy pre navrhovateľa a stavebný úrad:
1. Situačný výkres podľa mapy katastra nehnuteľností
2. Projektová dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia overená stavebným
úradom
Rozhodnutie sa doručí:
1. Navrhovateľovi - obec Kocurany v zastúpení starostom obce (zabezpečí zverejnenie
rozhodnutia na úradnej tabuli a na webovom sídle obce)
2. Oznámenie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby v zmysle § 42 ods. 2
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov – verejnou vyhláškou
3. Do spisu stavebného úradu
Na vedomie:
1. Dúbravka Radoslav, 972 11, Poruba, č. 55 (p.č. 1162/2)
2. Foltánová Elena, Mgr., 59, Kocurany 972 02 (parc. č. 1161/1)
3. Milan Ďureje, Tichá 630/7, 494 01 Nitra (parc. č. 1160)
4. Daniela Slamová, Kocurany 90 (parc. č. 1124/2, 1124/1)
5. Csitári Martin, Kocurany 69 (parc. č. 1122, 1121)
6. Ivan Čičmanec Kocurany 170 (parc. č. 745/3)
7. Ivan Čičmanec Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
8. Jana Čičmancová Kocurany 58 (parc. č. 745/6, 745/2)
9. Stanislav Čičmanec, Kocurany 58 (parc. č. 1)
10. Anna Čičmancová, Kocurany 58 (parc. č. 1)

