
O B E C  ZÁVOD 
Sokolská č. 243 

908 72  Závod 

 č.j.S-27/2020/DSt                                                                                                          Závod 30. 01. 2020 

  
 
Vec 
Oznámenie o začatí konania 

Obec Závod, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) v 

súvislosti s nadobudnutím účinnosti §2 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky“, § 88ods.1 písm. b), § 88a)  

stavebného zákona oznamuje 

začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
„Prestavba kasína na rodinný dom-zmena dokončenej stavby stavebnými úpravami a prístavbou“,  
na pozemku reg. ,,C“ par. č.: 2306/2 a 2306/8 v k. ú. Závod pre stavebníka: Roman Sýkora a Darina 
Niková, obaja bytom Železná Breznica 223. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení 
stavby podal na tunajší stavebný úrad dňa 30. 01. 2020. Stavba je dokončená. 
  

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho 
konania spojeného s miestnym zisťovaním. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom 
úrade v Závode, č. dverí 27, v  stredu a štvrtok, vždy od 7 30 do 15 30 . Účastníci konania môžu uplatniť 
svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, 
alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 
dotknuté orgány. V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol 
vyrozumený so  začatím stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na námietky a 
pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.  

 
 
 

  Ing. Peter Vrablec 
starosta obce 

 

Začatie stavebného konania je v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou 

vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na 

verejnej výveske, prístupnej v každom čase, v mieste stavebného úradu - obecný úrad Závod a na 

internetovej stránka obce. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
 

 

 

 

Oznámenie bolo vyvesené dňa  ................................. na  ........................................  

 

 

Oznámenie bolo zvesené dňa .................................... na .........................................  
 

Doručuje sa: 
Účastník konania: 
1. Roman Sýkora, Železná Breznica 223; PSČ 962 34 
2. Darina Niková, Železná Breznica 223; PSČ 962 34 

3. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou 

priamo dotknuté: 

4. vlastníci pozemkov parc. č.:  reg. „C“ KN: parc. č. 2306/9 v k.ú. Závod- doručovanie verejnou vyhláškou 

5. vlastníci pozemkov parc. č.:  reg. „E“ KN: parc. č. 2306; 2305/1; 2305/2; 2307 v k.ú. Závod - doručovanie verejnou vyhláškou 

6. vlastníci susedných pozemkov – doručovanie verejnou vyhláškou  

ostatní: 

8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  

9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

10. Ing. Juraj Sadloň, Komenského 10, Modra 

11. Tu;  

 Vybavuje: Ing. Anna Mrázová, t.č. 034/7799254 

 



 
 
  

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


