
 
 

Obec   Kocurany 

972 02  Kocurany 105 

Podacie číslo:  162/2019                             Kocurany 25.10.2019 

Vybavuje:   Ing. Richterová 

 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 

 

Vyvesené dňa:     30.10.2019    

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

 

Pečiatka a podpis orgánu,  

ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia           .......................... 

 

 

 

O Z N Á M E N I E 

o  začatí  stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

a miestneho zisťovania 

___________________________________________________________________________ 

  

Stavebník  Obecné služby Kocurany s.r.o., 972 02  Kocurany 105 podal dňa 23.10.2019  na 

stavebnom úrade obci Kocurany, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  

v dokumentácii pre stavebné povolenie označenú pod názvom „Materská škola, hasičská 

zbrojnica a múzeum – Kocurany“ (ďalej len „stavba“), v časti: 

E-SO.01 – Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum 

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.08 – Prípojka verejného osvetlenia 

 

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  

v k. ú. Kocurany.  Stavba, ktorá je predmetom tohto stavebného konania, bola umiestnená 

rozhodnutím obce Kocurany pod. číslom 148/2019,  zo dňa 25.10.2019.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších 

predpisov. 

 

Obec Kocurany,  ako príslušný  úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) v súlade  

s ustanovením  § 61  stavebného zákona a § 18 zák. č. 71 / 967 Zb. o správnom konaní  v znení 
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neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“) oznamuje začatie konania dotknutým 

orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne  v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  

upúšťa od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na  obecnom úrade v Kocuranoch,  

v stránkové  dni. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice 

na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  

Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

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 § 36 

ods. 3 a § 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. 

 

                                                                                

          

  Ing. Vojtech Čičmanec 

                    starosta obce Kocurany 

 

 

Oznámenie sa doručí účastníkom konania: 

1. Verejnou vyhláškou (v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona sa 

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. 

 

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. Do spisu stavebného úradu 

 

http://www.kocurany.sk/

