
OBEC VÍŤAZ 

Víťaz 111 , 082 38 Víťaz  
Číslo : SOÚ 019/2018- OcÚ 091/2018- oz        Vo Víťaze  dňa 15.02.2018 

 
 

 

Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a aj od  

          ústneho pojednávania                   

      
     Dňa 09.02.2018 bola  navrhovateľom   Obcou Víťaz  so sídlom Víťaz 111 , IČO : 00327981  na 

Obec Víťaz  – špecialny stavebný úrad podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Spevnené 

plochy a chodníky “ pozostávajúcu zo stavebných objektov : SO 01 Chodník a parkovisko pri 

viacúčelovej sále na pozemkoch KN-C parc. č. 891/1 , 921 , 438/1 , 437 , 435 ; SO 02 Park pri 

viacúčelovej sále na pozemkoch KN-c parc. č. 921 , 438/1 , 437 , 435 ;  SO 03 Chodník  cintorín – 

Bolček  na pozemkoch KN-C parc. č. 890/1 , 872/2 , 871/2 , 871/1; SO 04 Dažďová kanalizácia na 

pozemkoch   KN-C parc. č. 921 , 438/1 , 437 , 435 , 890/1      všetky katastrálnom území obce Víťaz .  

 Pre stavbu bolo Obcou Široké  určeným stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 

dňa 20.11.2017 vedené pod č. SOÚ 117/2/2017-OcÚ 862/2017-ÚR .  

 

Dňom podania žiadosti  bolo začaté  stavebné konanie.  

 

  Obec Víťaz  ako špecialny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 

3a, ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších 

právnych predpisov , a podľa § 120  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov , v súlade s ust. § 61 stavebného zákona 

oznamuje začatie  stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania  

   Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, a pretože  žiadosť poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §   61 ods. 2 stavebného 

zákona upúšťa od miestneho zisťovania a upúšťa aj od ústneho pojednávania. 

   Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 10 

pracovných dni odo dňa doručenia tohto oznámenia . Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.   

    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom Spoločnom obecnom úrade v Širokom  

v pondelok – piatok   v čase 7,00 – 11,30 hod a štvrtok aj v čase od 13,00 – 15,00 hod .  

    V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán 

v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 

     Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie  stavebného konania , musí byť vyvesená  v súlade 

s ustanovením  §  61 ods. 4  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / 

stavebný zákon /  najmenej  15 dní  pred uplynutím lehoty / 7 pracovných dni / určenej v § 61 ods. 3 

stavebného zákona na úradnej tabuli Obce Víťaz  a dočasnej tabuli na mieste stavby . 

  

 

 

                                                                                                          Ing. Ján Baloga, v. r. 

                                                                                                           starosta obce 

    

 

Vyvesené dňa : 19.02.2018                             Zvesené dňa : ...................................                                                                              
 


