Obec P r a v é n e c ,
Spoločný obecný úrad Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18
Podacie číslo obce: 273/2017
V Nitrianskom Právne dňa 13.04.2017
Podacie číslo SOcÚ: 187/2017/SP-2
Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218
Verejná vyhláška
Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:

Meno, podpis, pečiatka

OZNÁMENIE
o začatí doplňujúceho spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania
Stavebník, Ing. Viliam Barančík, bytom Kukučínova 683/7, Nitrianske Pravno
a manž. PharmDr. Silvia Barančíková, bytom Pravenec č. 18 (ďalej len „stavebník“)
podal dňa 05.04.2017 na obci Pravenec, žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „Novostavba rodinného domu“ (ďalej
len „stavba“), umiestnenie ktorej je navrhované na pozemku KN registra „C“ pare. č.
836/8, na LV č. 1237 vedený ako orná pôda (rodinný dom, kanalizačná prípojka, žumpa,
domové prípojky vody a elektriny, spevnená plocha pre osobné vozidlo), pare. č. 829/2
(prípojka elektriny a vody) v katastr. území Pravenec.

Popis stavby: Predmetom povoľovania je samostatne stojaci prízemný objekt rodinného
domu s pôdorysnými rozmermi 14775 x 13800 mm s obytným podkrovím, prestrešený
sedlovou strechou so sklonom strešných rovín 310 kombinovaná s pultovou; súčasťou
domu je aj vonkajšia terasa, prekrytá miernou pultovou strechou a závetrie. Objekt je
dispozičné členený na I.NP na obytnú miestnosť s kuchynským kútom, izbu, dvojgaráž,
technickú miestnosť, sociálno-hygienické zázemie a zapustená loggia. Z obývacej izby je
navrhované výstupné schodisko do podkrovia, kde budú 3 obytné miestnosti, šatník
a sociálno-hygienické zázemie. Vykurovanie je nízkoteplotné, zdrojom tepla je tepelné
čerpadlo vzduch-voda. Objekt bude zabezpečený voči vonkajším atmosférickým vplyvom.
Objekt bude napojený na verejné rozvody elektriny a vody novými prípojkami,
odkanalizovanie je navrhované do novej vodonepriepústnej žumpy o objeme 13,9 m3.
Dažďové vody budú odvádzané na pozemku stavebníka.
Vstup do objektu je z miestnej komunikácie cez nový vjazd na spevnenú plochu.
Stavba spĺňa podmienky ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) pre spojenie územného konania o umiestnení stavby so stavebným
konaním.
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a stavebné
konanie v súlade s § 36 a § 61 stavebného zákona.
Obec Pravenec 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 (ďalej len „stavebný zákon“) 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
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plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, dňa
05.04.2017 oznámil prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska
v Nitrianskom Právne začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na deň 28.04.2017 nariadil
k prerokovaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
so stretnutím na Obecnom úrade v Pravenci.
V lehote oznámeného konania sa stavebnému úradu vrátilo oznámenie pre účastníčku
konania Ing. Evu Koncovú s poznámkou „adresát zomrel“. Na základe tejto skutočnosti sa
oznámenie pre neznáme fyzické a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp.
iné právo k susednému pozemku KN registra „E“ pare. č. 835/2 v k.ú. Pravenec doručuje
v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov verejnou vyhláškou s tým, že k posudzovanej veci, k dodatočnému
povoleniu zmeny stavby, môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr v lehote
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym pojednávaním na Spoločnom
obecnom úrade Bojnice, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám SNP 360/18, v stránkové dni
(pondelok a streda) a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom
pojednávaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne
upozorňuje, že podľa ust. §-u 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na
námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
V rovnakej lehote ako účastníci konania môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať
stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia
§ 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej
lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k
povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné plnomocenstvo toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
SPO LO ČNÝ O B ECNÝ ÚRAD

BOJNICE
PRACOVISKO N)TR. PRAVNO
Nám. SNP 360/18, 972 13 $ r . Právne
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Ing. Ró^er/Mikulášik
starosta obce Pravenec
Oznámenie sa doručí účastníkom územného a stavebného konania:
1. Pre neznáme fyzické a neznáme právnické osoby, ktoré majú vlastnícke resp. iné
právo k susednému pozemku KN registra „E“ pare. č. 835/2 v k.ú. Pravenec sa
oznámenie doručuje v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou
2. Obec Pravenec v zastúpení starostom obce zabezpečí zverejnenie verejnej vyhlášky
3 . SOcÚ Bojnice, pracovisko Nitrianske Pravno, vyvesiť verejnú vyhlášku

