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Obec Hamuliakovo 
 

900 43 Hamuliakovo 

Č. j.: 584-64-H-2019-Mi-1 dňa 29.05.2019 

 

 

 

Verejná vyhláška 
 

 

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie 

od ústneho konania s miestnym zisťovaním 

 

Stavebník Západoslovenská podal dňa 04.03.2019 žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby 

pred jej dokončením na stavbu „SO 01 NN Distribučný rozvod“ na parcelách reg. „C“ č. 

558/820 2000/184, 2000/181, 558/819, 558/72, 558/229, 558/816, 558/71, 558/814, 558/815, 

558/231, 2000/148, 2000/183, 2000/172, 558/74, všetky v k. ú. Hamuliakovo, obec 

Hamuliakovo zo dňa 29.05.2019.  

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Hamuliakovo, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade § 61 

ods. 4 stavebného zákona stavebného zákona, v spojení s § 68 stavebného zákona, oznamuje 

dotknutým orgánom štátnej správy, obci a všetkým známym účastníkom začatie stavebného 

konania. 

 

Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a podaná žiadosť s priloženými 

dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 

stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho 

zisťovania. 

 

Do podkladov rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade počas 

stránkových dní v pondelok od 8,00 – 16,00 hod., v stredu od 8,00 – 16,45 hod. (prestávka 

12,00 – 13,00). 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 dní od doručenia oznámenia, inak sa na 

ne neprihliada. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 

konaní zóny sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej 

správy a obec. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej 

správy v určenej alebo v predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe neoznámi, 

podľa §61 ods. 6 stavebného zákona predpokladá sa, že z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

 

 

 

 Ing. Ludmila Goldbergerová 

  starostka obce 

 



 

Strana 2 z 2 

 

 

 

Vybavuje a za správnosť zodpovedá: RNDr. Róbert Mikóci,......................................., tel.: 02/4564 6071 

 

Doručí sa: 

1. Západoslovenská distribučná a.s., Milan Pavúk, Čulenova 6, Bratislava, 816 47, (stavebník) 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

2. Všetci známi aj neznámi vlastníci susediacich pozemkov a ďalšie osoby ktorých práva alebo právom 

chránené záujmy môžu byť stavbou dotknuté. 

Na vedomie: 

3. Mgr. Monika Adamkovič, Bottova 2738/9, Pezonok, 902 01, (vlastník pozemku pod stavbou) 

4. SOUTH DAM, s,r.o., Vysoká 14, Bratislava, 811 06, (vlastník pozemku pod stavbou) 

5. Obec Hamuliakovo 

6. a/a 

 

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ................................     Zvesené dňa: ..........................................               

                                                       

 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 

Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 


