
Obec   Kocurany
972 02  Kocurany 105

Podacie číslo:  148/2019-808 Kocurany 18.9.2019
Vybavuje: Ing. Richterová

V e r e j n á     v y h l á š k a

Vyvesené dňa: 26.9.2019

Zložené dňa   : ……………....…                                         …………………………………..
                              Meno, podpis a pečiatka

O z n á m e n i e
o  začatí územného konania a  pozvanie na  ústne pojednávanie spojené s miestnym

zisťovaním

Navrhovateľ, Obecné služby Kocurany, s.r.o., 972 02  Kocurany 105 podal dňa 11.9.2019
na stavebnom úrade obci Kocurany, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby v dokumentácii  pre  územné  rozhodnutie  označenú  pod  názvom  „Materská  škola,
hasičská zbrojnica  a Múzeum – Kocurany“ (ďalej  len  „stavba“), umiestnenie  ktorej  sa
navrhuje v zastavanom území obce na pozemkoch KN registra  „C“ parc.  č.  903/1 (E-KN
parc. č. 391/1), 1600/1, mimo zastavaného územia obce pozemkoch KN registra „C“ parc. č.
943, 945, 1600/1  v k. ú. Kocurany. 
     
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Návrh na vydanie  územného rozhodnutia  rieši  novostavbu multifunkčného  objektu  v  obci
Kocurany, ktorý kombinuje funkciu Materskej školy s kapacitou 15 detí, hasičskej zbrojnice,
múzea a viacúčelovej spoločenskej miestnosti s využitím napríklad pre potreby dobrovoľných
hasičov, prípadne klubu dôchodcov, alebo ako klubovňu pre mladých. Celý objekt je riešený
ako bezbariérový. V okolí objektu budú zrealizované aj spevnené plochy, ktoré budú súčasťou
budúcich komunikácií, ktoré sa v danej lokalite plánujú následne realizovať.

Objektová  skladba:
E-SO.02 – Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum
E-SO.02 – Miestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy
E-SO.03 – Vodovodná prípojka
E-SO.04 – Prípojka splaškovej kanalizácie
E-SO.05 – Prípojka dažďovej kanalizácie 
E-SO.06 – Elektrická prípojka NN 
E-SO.07 – Prípojka plynu
E-SO.04 – Prípojka verejného osvetlenia
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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 v súlade s ust. § 36, ods. 1 stavebného zákona  oznamuje  doplňujúce
územné  konanie  o umiestnení  stavby  dotknutým  orgánom  štátnej  správy  a známym
účastníkom konania  a súčasne   nariaďuje  k  prerokovaniu   návrhu  ústne  konanie  spojené
s miestnym  zisťovaním na

deň 11.9.2019 o 14.30 h
so stretnutím na Obecnom úrade Kocurany, 972 02  Kocurany 105, 

Do  podkladov  rozhodnutia  je  možné  nahliadnuť  na  Obecnom  úrade  v Kocuranoch,
v stránkové dni.  Účastníci  konania  môžu  svoje námietky uplatniť  písomne resp.  ústne  do
zápisnice na vyššie uvedenom úrade najneskôr na ústnom pojednávaní, v opačnom prípade
nebudú vzaté do úvahy. 

Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  a  pripomienky  uplatniť  najneskoršie  pri  ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia
ústneho prejednania veci, má sa za to, že umiestnením stavby súhlasia bez pripomienok.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.   Ak niektorý
z orgánov štátnej správy  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na
jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  Ak  v určenej  dotknutý
orgán štátnej správy svoje stanovisko k navrhovanej  stavbe neoznámi,  má sa za to,  že so
stavbou  z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

        
V prípade,  že sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať,  predloží  jeho zástupca písomné
splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá  zastupovať.

     Ing. Vojtech Čičmanec
                            starosta obce Kocurany

Toto  oznámenie  o začatí  územného  konania  má  povahu  verejnej  vyhlášky.  Doručenie
verejnou vyhláškou  sa vykoná v zmysle §36 ods.4 stavebného zákona tak, že písomnosť sa
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce - www.kocurany.sk.

http://www.kocurany.sk/
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Oznámenie sa doručí účastníkom územného konania:
1. Obecné služby Kocurany, s.r.o., 972 02  Kocurany 105
2. Vlastníkom  pozemkov  parc.  C-KN  č.  944,  943,  945,  391/1,  1600/1,  1600/2,  E-KN

1079/1,  1081/1,  1082/1,  1083/1 – verejnou vyhláškou v zmysle  §36 ods.4 stavebného
zákona

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:
1. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. StVPS, a.s., Partizánska 5, 974 01  Banská Bystrica,
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. OR HaZZ v Prievidza, Vápenická 4, 971 01  Prievidza
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 2, 972 01  Bojnice
7. OU PD – odbor krízového riadenia, Medzibriežková 2, 971 01  Prievidza
8. Okresné riaditeľstvo policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta

14, 971 01 Prievidza
9. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H,

971 01  Prievidza  – štátna vodná správa
10. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H,

971 01  Prievidza  – ochrana prírody a krajiny
11. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H,

971 01  Prievidza  – štátna správa odpadového hospodárstva
12. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H,

971 01  Prievidza  – posudzovanie vplyvov na životné prostredie


