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 OBEC  CHOCHOLNÁ-VELČICE 
Stavebný úrad, 913 04 Chocholná-Velčice 312 

 
SÚ ChV 107/2021-002/HuR                                                                                                 dňa 07.09.2021 

 

V e r e j n á    v y h l á š k a  

O Z N Á M E N I E 
 

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby  
spojeného s kolaudačným  konaním  
a nariadenie ústneho pojednávania 

 

Navrhovateľ (stavebník) Emília Šprtlová, 913 05 Chocholná-Velčice 306, podal dňa 24.06.2021 
a doplnila dňa 02.09.2021 návrh na spojené konanie o dodatočnom povolení stavby 
s kolaudačným  konaním pre stavbu : 

„Chatka Kykula, Chocholná-Velčice“ 
 
postavenej na nasledovných pozemkoch C-KN, vedených na LV 3966: 
parc. č. 1253/4, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, 
parc. č. 1253/5 , druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie, 

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 štvrtok - 23. septembra 2021 o 9:00 hod. 
so stretnutím na  pozemku 1253/4. 
 
Na ústne pojednávanie si stavebník pripraví: 

 súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností (umiestnenie sietí) 

 adresný bod   

 prehlásenie stavebného dozoru 

 ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia. Pri stavbách povolených po 1.júli 
1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov – certifikáty použitých materiálov.  

 
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.  
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Toto oznámenie  má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
Obecného úradu Chocholná- Velčice.  
 

 

 

 

 

     

Ing. Ľubomír Škriečka 
starosta obce 

Chocholná-Velčice 

 
 
 
 
VYVESENÉ: ..................................................   pečiatka a podpis  ___________________ 
 
 
ZVESENÉ: ....................................................   pečiatka a podpis  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 
Účastníci konania:  

1. Šprtlová Emília ml., 913 04 Chocholná-Velčice 306 
2. Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice 312 
3. Šprtel Štefan, 913 04 Chocholná-Velčice 306 -1946 
4. Šprtlová Emília st., 913 04 Chocholná-Velčice 306 - 1952 
5. Kročil Ján, 913 04 Kostolná-Záriečie 51 
6. Šimková Paula, 913 04 Chocholná-Velčice 461 
7. Bulková Anna, ul. 17. novembra 1704/10, 911 01 Trenčín 
8. Holásková Oľga, 913 05 Melčice-Lieskové 124 
9. Šprtel Pavol, 913 04 Chocholná-Velčice 777 
10. Ing. arch. Dalibor Hrivnák, Zlatovská 10, 911 05 Trenčín – projektant – stavebný dozor 
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava 11     
12. Verejná vyhláška v k. ú. Chocholná-Velčice – neznámym účastníkom konania, ktorých vlastnícke, 

alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté. 

 
Na vedomie: 
13. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
14. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životného prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
16. Trenčianske vodárne a kanalizácie, 911 05 Trenčín 


