Obec Kocurany
972 02 Kocurany 105
Podacie číslo: 984/2022
Vybavuje:
Ing. Richterová

Kocurany 17.8.2022

Verejná

vyhláška

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa :
…………………………………..
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OZNÁMENIE
o začatí konania podľa ust. §-u 88a stavebného zákona
o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou stavby
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, na základe výsledkov
štátneho stavebného dohľadu uskutočneného dňa 19.12.2019 , začala konanie podľa
ust. § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona vo veci dodatočného povolenia
na stavby „Prístrešok státia, prístrešok záhradného náradia, záhradný domček“, na
parc. č. 148/, 147/1, ktorá bola uskutočnená bez stavebného povolenia stavebníkmi
Vladimírom Líškom a Evou Líškovou, 972 02 Kocurany 197.
Vzhľadom k tomu, že stavby sú stavebnotechnicky dokončené stavebný úrad
v zmysle § 88a ods. 9 spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným
konaním.
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
podľa §-u 88 ods.1 písm. b) a §-u 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
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predpisov, § 61 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
ako aj § 18 ods. 3 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
oznamuje
začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou a súčasne
nariaďuje k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na
deň 20.9.2022 o 11,30 h
so stretnutím na mieste stavby.
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
Oznámenie sa doručí:
1. Vladimír Líška, 972 02 Kocurany 197
2. Eva Líšková, 972 02 Kocurany 197
3. Bernardína Grossová, 972 02 Kocurany 77
4. Helena Turčániová, 972 02 Kocurany 134
5. Vladimír Hraňo, Partizánska 299/21, 972 71 Nováky
6. Alena Škandíková, Nová 200, 972 05 Sebedražie
7. Jarmila Bieliková, 972 02 Opatovce nad Nitrou 146
8. Obec Kocurany, 972 02 Kocurany 105
9. Zdenek Bielik, Nová 583/26, 972 41 Koš
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jana Žemberová, Hurbana 828/5, 971 01 Prievidza
Oľga Mazáňová, 972 02 Kocurany 167
Lukáš Kurbel, Malookružná 334/4, 971 01 Prievidza
Ivan Kurbel, Malookružná 334/4, 971 01 Prievidza
Ján Goga, Lúčky 1245/30, 972 01 Bojnice
Július Škandík, Urbánkova 916/11, 971 01 Prievidza
Angelika Čičmancová, 972 26 Dlžín 27
Monika Alchusová, 972 02 Kocurany 80
Milan Válek, 972 02 Kocurany 80
Júlia Beková, 972 02 Kocurany 116
Ľubomíra Dedíková, Bučkovec 1111, Moravské Lieskové
Daniela Falátová, Tolstého 715/11, 971 01 Prievidza
Miroslav Škandík, J. Jesenského 451/7, 971 01 Prievidza
Anna Oravcová, P. J. Šafárika 839/6, 971 01 Prievidza
Michal Šemrinec, 972 02 Kocurany 47
Blažena Horňáčková, Novomeského 1212/68, 905 01 Senica
Marie Sucháňová, Okružní 961/12, 434 01 Most, ČR
Ing. Richard Vojtáš, Pribinovo námestie 6, 971 01 Prievidza
- doručuje sa verejnou vyhláškou (v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona pri
stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou)

