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OZNÁMENIE 
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby (§ 88a) a upustenie od ústneho pojednávania 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

 

Stavebník p. Tomáš Prostinák, bytom 020 62 Horovce 201, po výzve štátneho stavebného 

dohľadu podal dňa 01.06.2022 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie dodatočného stavebného 

povolenia na pozemnú stavbu „Rodinný dom - Horovce“, umiestnenú na pozemku parc. č. KN C 

247/1, v katastrálnom území Horovce, obec Horovce.  

Účelom stavby je výstavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou, určený na bývanie 

jednej rodiny. Rodinný dom je dvojpodlažný, nepodpivničený, v členitom pôdorysom tvare rozmerov 

8,30x13,50 m, s pultovou strechou. 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. 

Obec Horovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 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, 

podľa § 88a, §61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) oznamuje verejnou vyhláškou 

začatie konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, 

nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky 

uplatniť najneskôr 07. septembra 2022, inak sa k nim neprihliadne. 

 

 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Lednických Rovniach č. 

dv. B4, č. t. 042/285 34 16, 0902 916 281, b.misciova@lednickerovne.sk, (stránkové dni: pondelok,  

7.15-12.30; 13.00-15.15, streda 7.15-12.30; 13.00-16.00, piatok 7.15-12.00). 

Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby 

majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou 

zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným 

spôsobom. 

Prípadné pripomienky a námietky súvisiace s umiestnením stavby si môžu účastníci konania 

uplatniť najneskoršie na tomto pojednávaní, inak sa k nim neprihliadne. V odvolacom konaní sa 

neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 

lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na 

neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona ak 

dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému 

úradu písomnú plnú moc. 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým. 

Milan Velas 

starosta obce 
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Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 správneho 

poriadku a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Hoorvce a zároveň na webovej 

stránke obce www.horovce.eu. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

1. Úradná tabuľa 

 

Vyvesené dňa 17.08.2022   Zvesené dňa 02.09.2022 

 

  

Odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby: .................................................................... 

 

 

2. Webová stránka obce  

 

Vyvesené dňa 17.08.2022   Zvesené dňa 02.09.2022 

    

 

Odtlačok pečiatky  a podpis oprávnenej osoby: .................................................................... 

 

 

Príloha : 

- kópia katastrálnej mapy 

- situácia  
 

- Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, 

stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí 

stavebného konania verejnou vyhláškou - § 61 ods. 4 stavebného zákona. 

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo 

ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho 

poriadku. 

- Účastníkom konania sa oznámenie doručí formou verejnej vyhlášky. 
 

Verejnou vyhláškou sa doručí: 

1. Žiadateľ: p. Tomáš Prostinák, 020 62 Horovce 201 

2. Projektant: p. Ing. arch. Peter Višňovský, Kuzmice - Izát 161/4, 956 21 Jacovce  

3.  p. Ing. Peter Pollák, PhD., Vyšehradská 8, 851 06 Bratislava 

4.  Nimre, s. r. o., p. Ing. Jozef Oravec, Studenohorská 2087/65, 841 03 BA - Lamač 

5.  p. Ing. Mariana Matejíčková, 956 02 Urmince 486 

6.  p. Ing. Peter Kopecký, Sedmikrásková 2499/34, 955 01 Topoľčany 

7.  MJ-agency, s. r. o., p. Michal Janček, Urxova 395/38, 955 01 Práznovce 

8. Zhotoviteľ: homebuilding, s. r. o., Kvašov 242, 020 62 Horovce 

9. Vlastníci susedných nehnuteľností:  

KN C 248, KN C 243/1, KN C 244, KN C 245, KN C 247/2 – KN E 18/2, KN C 527/2,  

KN C 527/4 – KN E 701/1, KN C 527/9 

 

Dotknuté orgány a organizácie: 

10. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  

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

12. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

13. Považská vodárenská spoločnosť a. s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  

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

15. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

16. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

17. Okresný úrad, odbor CDaPK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

18. MV SR, Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Považská Bystrica  

http://www.horovce.eu/


19. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 

20. Obec Horovce, 020 62 Horovce 94 

21. Stavebný úrad: TU! 

 

Na vedomie: 

22. p. Tomáš Prostinák, 020 62 Horovce 201 


