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Obec   Nedožery-Brezany 

Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná č. 367, 972  12 Nedožery-Brezany                                                                                 
___________________________________________________________________________ 

Číslo: 769/2019-890/SP                                            V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 10.09.2019 

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 

 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

Vyvesená dňa: 10.09.2019 

Zvesená dňa:   25.09.2019                                                                  Meno, podpis, pečiatka 

 

Oznámenie 
o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a  

nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

 

 

     Navrhovateľ, Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina, (IČO 

36442151), podal dňa 01.07.2019 na obci Nedožery-Brezany, ako určenom stavebnom úrade 

Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, listom č. OÚ-TN-OVBP2-

2017/11420-2/Ma zo dňa 22.03.2017, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniovú 

stavbu povolenú pod názvom „9600 – Nedožery-Brezany: Zahustenie TS pri obchode“ 

rozhodnutím obce Nedožery-Brezany pod číslom 37/2018-364/SP dňa 10.04.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2018, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Nedožery na 

pozemkoch registra C KN parc. č. 348, 243, 205/2, 190, 144, 143, 142, 2376/1, 2492/2, 

3473/1, 2413, 2374/7, 2374/2, 2375/1, 2370/38, 2370/5, 2279/1 a v katastrálnom území 

Lazany na pozemku registra C KN parc. č. 1856/1, ktorá podľa stavebného povolenia 

pozostáva z VN vzdušnej prípojky, VN káblovej prípojky, trafostanice kioskovej, rozvodov 

NNK a úpravy NNS. 

     Obec Nedožery-Brezany, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1 v spojení s 

ust. § 117 ods. 1  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v spojení s čl. I § 5 

písm. a) bod 1 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, v znení neskorších 

zmien a doplnkov, v súlade s ust. § 80 ods. 1 stavebného zákona v kontexte s ust.  § 26 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len správny poriadok) oznamuje začatie kolaudačného konania a súčasne nariaďuje k 

predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

 

deň 09.10.2019 o 10,00 hod.  

so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch,  

v kancelárii stavebného úradu 

(navrhovateľ zabezpečí miestnu ohliadku stavby) 

 

      Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa podľa ust. § 80 ods. 2 stavebného zákona na ne 
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neprihliadne. Ak sa niektorí z účastníkov konania nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa 

za to, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu súhlasia bez pripomienok. 

      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

       Podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, 

keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi. 

                                                              

                                                                                                    

 

 

                                                                                                Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

  starosta obce Nedožery-Brezany 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konanie sa pozývajú:  

1. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

2. Amand Palenčík, J. Martáka 18, 036 08 Martin - Priekopa  
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3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, 971 01 

Prievidza    

4. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín   

5. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ulica G. Švéniho 

3H, 971 01 Prievidza   

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, 971 01 Prievidza  

7. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  

8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

10. Slovenská správa ciest, IVSC, Martina Rázusa 104/A, 010 01  Žilina    

11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava  

12. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  

13. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  

14. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, 972 12 

Nedožery-Brezany  

15. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nedožery-Brezany, Hviezdoslavova 535/95, 972 12 

Nedožery-Brezany  

16. Urbárske pozemkové spoločenstvo Nedožery zast. predsedom UPS Nedožery, Jozefom 

Humajom, V. B. Nedožerského 59/30, 972 12 Nedožery-Brezany 

17. Ľudmila Ľahká, V. B. Nedožerského 161/76, 972 12 Nedožery-Brezany  

18. Ing. Mária Kobelová, Obchodná 15, 811 06 Bratislava  

19. Anton Pračko, V. B. Nedožerského 39/20, 972 12 Nedožery-Brezany  

20. Ing. Štefan Binó Elektrické zariadenia, Jaseňová 34, 010 07 Žilina  

21. obec Lazany, Obecný úrad, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany  

22. obec Nedožery-Brezany, Obecný úrad, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  

23. ostatní účastníci konania dotknutí stavbou a neznámi vlastníci susedných nehnuteľností 

prostredníctvom verejnej vyhlášky, vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu 

v zmysle ust. § 139 ods. 3 písm. d) stavebného zákona   

24. do spisu 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky z dôvodu líniovej stavby a bude vyvesené 

podľa ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Nedožery-Brezany a na úradnej 

tabuli obce Lazany. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany 

a obec Lazany súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade 

v Nedožeroch-Brezanoch najmä v stránkový deň pre stavebný úrad (streda od 12,15 hod. – 

17,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.  
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