
Obec   Nedožery-Brezany 

Obecný úrad Nedožery-Brezany, 

Družstevná č. 367/1, 972  12 Nedožery-Brezany                                                                                 

 

Číslo: 13/2020-31/SP                                                V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 14.01.2020 

Vybavuje: Ing. Jankovová 

 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

 

Vyvesená dňa: 20.01.2020 

Zvesená dňa:   04.02.2020                                                                  Meno, podpis, pečiatka 

Oznámenie 
o začatí konania vo veci povolenia odstránenia stavieb 

a pozvanie na ústne pojednávanie 

 

 

 

     Žiadateľ, Ján Flimel, Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany a Anna Šovčíková, V. B. 

Nedožerského 152/146, 972 12 Nedožery-Brezany, podal dňa 17.12.2019 na tunajšom 

stavebnom úrade žiadosť o povolenie na odstránenie stavby rodinného domu nachádzajúceho 

sa na pozemku registra C KN parc. č. 201 a časti stavby hospodárskeho objektu o výmere   

6,0 m x 6,0 m nachádzajúceho sa na pozemku registra C KN parc. č. 199, v  katastrálnom 

území Brezany. 

      Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení na odstránenie stavieb. 

      Obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 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 (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s ust. § 18 ods. 3 a ust. § 26 ods. 1 zákona č. 

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

začatie konania dotknutým orgánom, známym účastníkom konania a účastníkom konania, 

ktorí nie sú správnemu orgánu známi alebo ich pobyt nie je mu známi  a súčasne na 

prerokovanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na 

deň 12.02.2020 o 9,00 hod.  

so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch,  

v kancelárii stavebného úradu 

(žiadateľ zabezpečí miestnu ohliadku). 

      Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Obecnom 

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

17,00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.  
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      Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k žiadosti uplatniť 

najneskôr  pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorí 

z účastníkov konania nezúčastnia ústneho prejednania veci, má sa za to, že s odstránením 

stavieb súhlasia bez pripomienok. 

      V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak niektorý 

z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší stavebný 

úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie. 

      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. 

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

písomnú plnú moc na zastupovanie. 

  

                                                                      
                                                                                                                                                              
 

 

                                                                                           Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

                                                                                       starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      

 
 

  

 

                                                                              

 

Na konanie sa pozývajú:  
1. Ján Flimel, Stará cesta 101/7, 972 11 Lazany 

2. Anna Šovčíková, V. B. Nedožerského 152/146, 972 12 Nedožery-Brezany 

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

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

5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

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

7. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.)   

8. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

9. Milan Vrabec, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 Nedožery-Brezany 

10. Milena Vrabcová, Hviezdoslavova 400/29, 972 12 Nedožery-Brezany 

11. Ján Černák, Hviezdoslavova 398/27, 972 12 Nedožery-Brezany 

12. Lenka Černáková, Hviezdoslavova 398/27, 972 12 Nedožery-Brezany  

13. obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany  

14. ostatní účastníci konania dotknutí stavbami a neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k pozemku registra C KN parc. č. 199 a k stavbám stojacim na 

pozemku registra C KN parc. č. 199 v katastrálnom území Brezany môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté podľa ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku  prostredníctvom 

verejnej vyhlášky   

15. do spisu 

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou pre účastníkov konania uvedených v rozdeľovníku 

pod č. 14 zabezpečí obec Nedožery-Brezany vyvesením oznámenia na dobu 15 dní spôsobom 

v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany 

súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým. 


