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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením  

 
 

             Stavebník: Tomáš Bartoš, Mudroňova 52,  921 01 Piešťany,  podal dňa 20.07.2020  žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia  na zmenu stavby pred dokončením na stavbu : Líniová stavba  -  

„ VYBUDOVANIE  MIESTNEJ  KOMUNIKÁCIE  K  NOVO  NAVRHOVANEJ  IBV “ v obci 

Sokolovce, na pozemkoch  parc.č. 141/163, 137/2, 141/98, 141/99 v k.ú. Sokolovce .  

 

        Zmena stavby  pred dokončením pozostáva z :  

- rozdelenia stavby na etapy 

  I. etapa –dokončená  08/2020   

     (od cesty II/507 po majetkovoprávnu hranicu pozem.  parc.č. 141/179 a pozem. parc.č. 141/180) 

  II. etapa- dokončená do 06/2021  
                    ( od majetkovoprávnej  hranice  pozem. parc.č. 141/180 a  pozemku parc.č. 141/179 ) 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
 
           Obec Sokolovce ako stavebný úrad príslušný podľa ust.  § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba 
„stavebný zákon“), v súlade s ust. § 68 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň podľa § 61 ods. 2 

stavebného zákona upúšťa od ústneho konania. 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy, pracovisko 
Piešťany, ulica J. Záborského 40, 921 01 Piešťany (4. poschodie, č.dv. 504). 
 
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (so zaručeným elektronickým 
podpisom) na príslušnom stavebnom úrade. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad 
neprihliadne (ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona). 
 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú  moc.          
 
Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi 
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojitosti s ust. § 61 ods. 4 
stavebného zákona a v súlade s ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli správneho orgánu (Obec Sokolovce). Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

Ing.Marián Dóczy   
starosta obce Sokolovce 

 
 



 
Doručí sa : 
 
01. Tomáš Bartoš , Mudroňova 52, Piešťany  
02. Ing. Patrik Meliš, Cisárska 3909/4,  920 01 Hlohovec  
03. Účastníci konania :  verejnou vyhláškou  
04. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 
05. SVP, š.p., OZ Piešťany 
06. Okresný úrad Piešťany – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
07. Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie 
08. Krajský pamiatkový úrad Trnava 
09. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 
10. TAVOS, a.s., Piešťany 
11. Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé 
12. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 
13. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
14. Správa a údržba ciest TTSK, Trnava 
15. ORPZ – ODI Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kópia :  Obec Sokolovce  /spis 
 

Vybavuje : Ing. Ľ.Hykšová      Spoločný úrad samosprávy, J. Záborského 40, 921 01  Piešťany 
Tel.:  033 / 7730 137                                                                    e-mail : dalosova.sus@trebatice.sk  
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