OBEC CHOCHOLNÁ-VELČICE
Obecný úrad, 913 04 Chocholná-Velčice 312
dňa 03.03.2021

SÚ Ch-V 026/2021-002/HuR

OZNÁMENIE
verejnou vyhláškou
o zahájení spojeného konania o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným konaním
a nariadenie ústneho pojednávania
podľa § 61 ods.4 , § 80 a § 88a zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
Navrhovateľ (stavebník) Kročil Ján, Kostolná-Záriečie 53, 913 04 Kostolná-Záriečie, podal dňa
26.02.2021 a doplnil dňa 02.03.2021 návrh na spojené konanie o dodatočnom povolení stavby
s kolaudačným konaním pre stavbu :

„ Rekreačná chata “
postavenej na pozemku KN-E parc. č. 1453/2 – chatka, druh pozemku – zastavaná plocha a
nádvorie, odčlenený od KN-E parc. č. 1453 geometrickým plánom č. 45403066-236/2020, zo
dňa 08.10.2020, overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor zo dňa 21.10.2020, číslo
1484/20, k.ú. Chocholná-Velčice.
Uvedeným dňom bolo začaté spojené konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným
konaním.
Obec Chocholná-Velčice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1, § 88a ods.9 stavebného zákona nariaďuje k predloženému
návrhu ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 19. marca 2021 (piatok) o 10,00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade Chocholná-Velčice.
Na ústne pojednávanie stavebník pripraví:
 certifikáty použitých materiálov
 ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia. Pri stavbách povolených po 1.júli
1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Chocholná-Velčice, počas
úradných hodín a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak
nebudú v zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona brané do úvahy. V prípade, že sa nechá niektorý z
účastníkov zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc.

Dotknuté orgány štátnej správy, právnické osoby a známi účastníci konania budú o konaní
vyrozumení jednotlivo.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu, že
niektorí účastníci konania a ich pobyt nie je stavebnému úradu známi a preto musí byť vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Chocholná-Velčice (15 deň vyvesenia je
dňom doručenia oznámenia).
Účastníkov konania dôrazne upozorňujeme, že v prípade účasti na uvedenom konaní sa treba
preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní a povinne nosiť
respirátor FFP2.

Ing. Ľubomír Škriečka
starosta
obce Chocholná-Velčice
Doručí sa:
Účastníci konania
1. Kročil Ján, Kostolná-Záriečie 53, 913 04 Kostolná-Záriečie
2. Obec Chocholná-Velčice
3. Macharová Janka, Štvrtok 152, 913 05 Melčice-Lieskové
4. Zemanovičová Alena, Armádna 1656/9, 911 01 Trenčín
5. Michalec Ján, Drietoma 688, 913 03 Drietoma
6. Breznický Eduard, Drietoma 612, 913 03 Drietoma
7. Michalcová Tatiana, Drietoma 605, 913 03 Drietoma
8. Michalec Ivan, Soblahov 2, 913 38 Soblahov
9. Margetínová Zuzana, Hradební 145, 411 18 Budyně nad Ohří
10. Šťastný Jan, Dom dôchodcov, 913 04 Kostolná-Záriečie
11. Babicová Magdaléna, Kratonohy 146, 503 24 Kratonohy
12. Šťastná Katarína – neznáma
13. Gáborová Anna, 916 27 Částkovce
14. SPF, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava
15. Ing. Blaško Milan, 914 42 Horné Srnie 633/38 – projektant
16. Ing. Bagin František, Šidlíkové 413/4, 914 41 Nemšová – stavebný dozor
17. Verejná vyhláška, – neznámy účastníci konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Na vedomie
18. Okresný úrad Trenčín pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
19. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
20. Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová
21. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
22. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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