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OZNÁMENIE
o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania a upustenie od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Stavebníci Emília Mäsiarová a Juraj Mäsiar, UIlica M. Rázusa 44/2, 971 01 Prievidza
podali dňa 8.7.2020 na obci Kocurany žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
s názvom „Rodinný dom – novostavba“ v katastrálnom území Kocurany, parc. CKN č.
563/3, 563/4, 571, 62/1 (v EKN parc. č. 197, 76, 942/6).
Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným
konaním.
Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby a stavebné
konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.
Na základe žiadosti stavebný úrad oznámil dňa 16.7.2020 stavebné konanie a na deň
14.8.2020 nariadil ústne pojednávanie. Na ústnom pojednávaní neboli predložené stavebnému
úradu všetky podklady a a nebolo preukázané doručenie oznámenia všetkým účastníkom
stavebného konania v zákonom stanovenej lehote.
Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam po doplnení podania, stavebný úrad oznamuje vo veci
doplňujúce kananie.
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, oznamuje začatie doplňujúceho stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.
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Do podkladov rozhodnutia po doplnení je možné nahliadnuť na Obecnom úrade
v Kocuranoch. 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.
Stavebný úrad súčasne upozorňuje, že podľa ust. § 37 ods.3 stavebného zákona sa
neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa
v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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.

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany
Oznámenie sa doručí účastníkom konania
1. Emília Mäsiarová, Ulica M. Rázusa 44/2, 971 01 Prievidza
2. Juraj Mäsiar, Ulica M. Rázusa 44/2, 971 01 Prievidza
3. Miloš Rudinský, 972 02 Kocurany 154
4. Timea Rudinská, 972 02 Kocurany 154
5. Miroslav Škandík, 972 02 Kocurany 9
6. Iveta Jajcajová, 972 02 Kocurany 133
7. JUDr. Anna Nedasová, Holíčska 3105/4, 851 05 Bratislava
8. Ing. Ľubomír Škandík, Šustekova 2687/15, 851 04 Bratislava
9. Ing. arch. Viktor Čicaj, Kempelenova 13, 841 04 Bratislava
10. Ing. Juraj Szabo, Romanovova 27, 851 02 Bratislava
11. Ing. Roman Uhnák, Konopná 3062/2, 934 05 Levice
12. Tatiana Miškovičová, Tulipánová 1995/1, 927 01 Šaľa
13. Ing. Juraj Išky, 972 45 Bystričany 398/35
14. Ing. Peter Kopecký, Račianska 96, 831 02 Bratislava
15. Vlastníci pozemku E-KN parc. č. 942/6 – verejnou vyhláškou (začatie stavebného
konania stavby s veľkým počtom účastníkov konania) oznámi stavebný úrad účastníkom
stavebného konania v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Verejná vyhláška bude zverejnená na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce

