OBEC HORNÉ VESTENICE
v zastúpení Spoločným obecným úradom v Novákoch , Nám. SNP 174/23, Nováky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Novákoch dňa 11.06.2021
Číslo: OcÚ 78/2021/228/SOÚ
Vybavuje: Ing. Sigotská
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vyvesená dňa : 18.06.2021
Zvesená dňa
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie
______________________________________________________________________________________
Žiadateľ Radoslav Černo, 972 22 Horné Vestenice č. 248 podal dňa 9.6.2021 na Obec Horné
Vestenice ako ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 odst.1 zák.č. 50/1976 zb. v znení neskorších
predpisov ( stavebný zákon) ( na SOÚ Nováky doručené 9.6.2021 ) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na
stavbu : " Dielňa – novostavba- SO Vjazd a spevnené plochy “, umiestnenú na parc. č. C KN 178,
179, 180, 181, kat. území Horné Vestenice .
Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu vydal stavebný úrad Obec Horné Vestenice pod číslom OcÚ
44/2021/79/SOÚ dňa 28.4.2021 ( právoplatné 26.5.2021 ) .
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych úprav.
Obec Horné Vestenice ako príslušný špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 odst.1 zák.č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších platných predpisov v zastúpení
Spoločným obecným úradom v Novákoch v súlade s ust. § 61 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení
neskorších platných predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a
známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym šetrením v zmysle ust.
§ 61 odst.1 stavebného zákona
na deň 29. júna 2021 o 13, 00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Horných Vesteniciach
Účastníci stavebného konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
v Novákoch, Nám.SNP 174/23, 1. poschodie, č.dv.25, č. tel. 0940 636 405, e mail : erika.sigotska@novaky.sk a
svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, pretože na neskoršie podané námietky
sa neprihliadne. V tom istom čase predložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Na pripomienky
podané po určenom termíne nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec v mieste stavby. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať o predĺženie lehoty pre
vyjadrenie tunajší stavebný úrad pred jej uplynutím. Na pripomienky uplatnené po určenom termíne, nebude
prihliadnuté.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Podľa ustanovenia § 36 ods. 3 a § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Ing. Erika Sigotská
referentka pre stavebné konanie SOÚ
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Oznámenie sa doručí:
- účastníkom stavebného konania :
1. Radoslav Černo, 972 22 Horné Vestenice č. 248
2. Mgr. Helena Černová, 972 22 Horné Vestenice č. 6
3. Ján Lukáč, Horné Vestenice č. 219
4. Vladimír Humaj, Horné Vestenice č. 133
5. Helena Kurbelová, Nitrica č. 321
6. Ing. Ladislav Humaj, Komenského 344/1, Dolné Vestenice
7. Štefan Hurtiš, Urbárska 948/22, 971 01 Prievidza
8. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava
9. Ing. Magdaléna Hromníková, Veterná 538/8, 971 01 Prievidza
10. Ľudovít Černo, Horné Vestenice č. 248
11. AWALD, s.r.o., Pod Táborom 508/155, 956 19 Krnča
12. Ing. Žaneta Spišáková, SNP 542/14, 972 43 Zemianske Kostoľany
13. Ing. Peter Vonš, DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
14. Ing. Roman Spišák, SNP 542/14, 972 43 Zemianske Kostoľany
15. Obec Horné Vestenice – do spisu
16. Ostatní účastníci stavebného konania konania ( ďalší vlastníci nehnuteľností a susedných nehnuteľností )
verejnou vyhláškou cestou Obecného úradu v Horných Vesteniciach vyvesenou na viditeľnom mieste po dobu
15 dní. Posledný deň zvesenia je dňom doručenia.
- dotknutým orgánom a organizáciám :
16. SPP- distribúcia , a.s. , Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
17. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčanke 2927/8, 101 01 Žilina
18. StVPS Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. , Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
19. Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Orange Slovensko, Metodova 8 , Bratislava
21. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie –OH, OPK,ŠVS,ul.G.Švéniho 3H,Prievidza
22. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, ul. Nová č.2, Prievidza
23. Okresné riadisteľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi
24. SSC, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
25. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Prievidza
26. SVP, š.p., OZ Piešťany, I.Krasku 834, Piešťany
27. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia , Medzibriežková 2, Prievidza
28. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a PK, Hviezdoslavova 3, Trenčín
29. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, Jilemnického 1, Trenčín
30. Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, G.Švéniho 3H, Prievidza

Do uvedeného termínu, prípadne na konaní žiadateľ doloží :
- doklad o vlastníckom alebo inom práve na zabezpečenie prístupu na pozemok parc.č. C KN 179, 178 cez
pozemky parc.č. C KN 180, 181
- prípadné ďalšie doklady, ktoré vyplynú z požiadaviek uplatnených na konaní

