O b e c Kocurany
972 02 Kocurany 105
Podacie číslo obce: 728/46/2022
Vybavuje: Ing. Richterová

Kocurany 27.4.2022

Verejná vyhláška
Vyvesená dňa: 28.4.2022
Zvesená dňa:
Meno, podpis a pečiatka

ROZHODNUTIE
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“), v územnom konaní o návrhu navrhovateľa
Jána Gogu, Lúčky 1245/30, 972 01 Bojnice, v zastúpení Advokátskou kanceláriou
OLŠOVSKÝ, spol. s r. o., G. Švéniho 6. 971 01 Prievidza, podanom dňa 24.2.2022 (ďalej
len „navrhovateľ“) :
a) na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia v projektovej dokumentácii
označený pod názvom “Terénne úpravy“, v katastrálnom území Kocurany,
b) na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii
označenej pod názvom “Prístupová komunikácia a parkovacie plochy“,
v katastrálnom území Kocurany, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 204, 205/1, 206/1,
207/1, 208/1, 220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, E-KN 64, 65/1.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov územné konanie

prerušuje
do doplnenia návrhu na územné rozhodnutie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného
úradu vydanej pod podacím číslom 65/2022/SP-II. zo dňa 22.4.2022, najneskôr do uplynutia
lehoty určenej v tejto výzve, t.z. do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy
navrhovateľovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.
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Odôvodnenie:
Dňa 24.2.2022 podal Ján Goga, Lúčky 1245/30, 972 01 Bojnice, v zastúpení Advokátskou
kanceláriou OLŠOVSKÝ, spol. s r. o., G. Švéniho 6. 971 01 Prievidza na obci Kocurany ako
príslušnom stavebnom úrade ustanovenia § 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, návrh:
c) na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia v projektovej dokumentácii
označený pod názvom “Terénne úpravy“, v katastrálnom území Kocurany,
d) na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v projektovej dokumentácii
označenej pod názvom “Prístupová komunikácia a parkovacie plochy“,
v katastrálnom území Kocurany, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 204, 205/1, 206/1,
207/1, 208/1, 220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 227/1, E-KN 64, 65/1.
Stavebný úrad po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia zistil, že v návrhu
chýbajú predpísané náležitosti v zmysle stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona ak predložený návrh na územné
rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby,
vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi
alebo podkladmi a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby
v určenej lehote odstránil nedostatky podania.
Predložený návrh na územné rozhodnutie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie
umiestnenia navrhovanej stavby a preto stavebný úrad vychádzajúc z vyššie uvedeného,
v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom 727/46/2022 zo
dňa 27.4.2022 navrhovateľa, aby návrh spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil
a súčasne ho poučil, že inak územné konanie zastaví. Výzva sa zasiela navrhovateľovi spolu
s týmto rozhodnutím. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti je lehota 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia výzvy navrhovateľovi, ktorá je zhodná s dňom doručenia tohto
rozhodnutia.
Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad územné konanie prerušil tak, ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia. Pokiaľ navrhovateľ v určenej lehote návrh spôsobom požadovaným
podľa uvedenej výzvy nedoplní, stavebný úrad v zmysle § 35 ods. 3 stavebného zákona
územné konanie zastaví.
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Poučenie:
Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa v zmysle ust. § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno podať
odvolanie. Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku
preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na subjektívnych právach
účastníka konania.

Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce Kocurany

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1.
Ján Goga, Lúčky 1245/30, 972 01 Bojnice, zastúpený Advokátskou kanceláriou
OLŠOVSKÝ, spol. s r. o., G. Švéniho 0/6. 971 01 Prievidza
2.
Ján Bránik, 972 02 Opatovce nad Nitrou 505
3.
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava (správca pre: Pavlína Šemrincová,
Pavlína Dúbravková, Štefan Ďureje)
4.
Ján Dúbravka, Energetikov 205/44, 971 01 Prievidza
5.
Daniela Slámová, 972 02 Kocurany 90
6.
Peter Vrbata, Košovská cesta 63/2, 971 01 Prievidza
7.
Mária Vrbatová, Košovská cesta 63/2, 971 01 Prievidza
8.
Paulína Hraňová – verejná vyhláška
9.
Milan Ďureje, Tichá 630/7, 949 01 Nitra
10. Eva Šándorová, 972 02 Kocurany 126
11. Eva Bočincová, Svätoplukova 1745/10, Bánovce nad Bebravou
12. Jarmila Bieliková, 972 02 Opatovce nad Nitrou 146
13. Zdenek Bielik, Nová 583/26, 972 41 Koš
14. Jana Žemberová, J. M. Hurbana 828/5, 971 01 Prievidza
15. Oľka Mazáňová, 972 02 Kocurany 167
16. Lukáš Kurbel, Malookružná 33/4, 971 01 Prievidza
17. Ivan Kurbel, Malookružná 33/4, 971 01 Prievidza
18. Ľudmila Horváthová, Nad terasami 499/18, 971 01 Prievidza
19. Július Škandík, Urbánkova 916/11, 971 01 Prievidza
20. Angelika Čičmancová, 972 26 Dlžín 27
21. Monika Alchusová, 972 02 Kocurany 80
22. Milan Valek, Mostná 718/57, 972 51 Handlová
23. Jozef Hraňo – verejná vyhláška
24. Peter Ďureje, 972 02 Kocurany 76
25. Ján Kliniec, Hôrky 66, 972 31 Ráztočno

