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OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE 
Stavebný úrad, 913 05 Chocholná-Velčice 312 

 

SÚ Ch-V 193/2019-008/HuR                                                                                       dňa 25.03.2021 
 

  Oznámenie  
o pokračovaní v prerušenom konaní  
a upustenie od ústneho pojednávania   

 

verejnou vyhláškou 
  
Obec Chocholná-Velčice svojím rozhodnutím č. SÚ Ch-V 193/2019-008/HuR  zo dňa 05.06.2020 
právoplatným dňa 22.06.2020 prerušila konanie vo veci Stavebného konania spojeného 
s územným konaním navrhovateľa  MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, 
IČO:484224448 v zastúpení Ing. Vladimír Bulko, 913 05 Ivanovce 264,  k vydaniu stavebného 
povolenia na stavbu :  

,,Prestavba senníka na sklad ocele“ 
 
umiestnenej na pozemkoch E – KN:  
 
parc.č. 315/1    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice.  
parc.č. 315/2    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 316    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 317   druh pozemku – orná pôda , v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 318    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 319/1    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 319/2    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 320    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 321    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 322/1    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
parc.č. 322/2    druh pozemku – orná pôda ,  v katastrálnom území Chocholná- Velčice,  
 
Prekážka, pre ktorú bolo konanie prerušené, pominula, pretože navrhovateľ doložil chýbajúce 
doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku,  stavby, alebo že má k pozemku 
či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať 
zmenu stavby: 
 Listy vlastníctva; 
 Dohoda o poskytnutí práva prechodu a prejazdu cez pozemok; 
 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve k nehnuteľnosti; 
 Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s výstavbou  na jeho pozemku; 

 
Preto obec v zmysle § 29 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") pokračuje v konaní dňom 25.03.2021. 
 
Plynutie lehôt podľa § 49 správneho poriadku v tomto konaní pokračuje odo dňa 26.03.2021 
 
Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie stavby, v zmysle § 61 odst. 2 a § 39a ods. 4 stavebného zákona upúšťa sa od ústneho 
konania a miestneho pojednávania. 
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Účastníci  stavebného konania  môžu  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Stavebnom úrade 
v obci Chocholná-Velčice, počas stránkových dní (pondelok, streda). Taktiež môžu svoje námietky 
písomne uplatniť na obecnom úrade v obci Chocholná-Velčice  a to najneskôr do 7 pracovných 
dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
 
Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona (neznámy 
účastníci konania) v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Obecného úradu Chocholná-Velčice a uverejnené na webovej stránke 
obce Chocholná – Velčice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľubomír Škriečka 
starosta obce 

Chocholná-Velčice 
 
 
 
 
 
 
 
VYVESENÉ:       ........25.03.2021 
 
ZVESENÉ   :       ..................2021 
        –––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                    Obec Chocholná – Velčice 
 
Doručí sa: 
 
Účastníci konania: 

1. MS-kon, s.r.o., 913 05 Adamovské Kochanovce 315, IČO: 484224448 
2. Ing. Vladimír Bulko, 913 05 Ivanovce 264 - splnomocnenec 
3. Adamčí Ľubomír, 913 04 Chocholná – Velčice 263 
4. Obec Chocholná – Velčice, 913 04 Obec Chocholná – Velčice  
5. Ondrisová Alžbeta – neznáma 
6. Sýkorová Lenka, 913 04 Chocholná – Velčice 479  
7. Slovenský pozemkový fornd, Búdkova 36, 817 47 Bratislava  
8. Zetík František – neznámy  
9. Verejná vyhláška – neznámi účastníci  konania, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a 

stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 
 

 
 
 
 
 


