
OBEC SOKOLOVCE 
Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce 

č.j. 4/2022 – Ma /ROP                                                                                                   dňa 15.03. 2022 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
           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 len 
„stavebný zákon“), vo veci vydania dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu : „Záhradná chatka“, na pozemku RKN-C parc.č. 208/8, v k.ú. Sokolovce, 
stavebníka – Ing. Zdenko Schmid, Vážska 4815/51, 921 01 Piešťany 
 

v súlade s ust. § 16 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní /správny poriadok/ 
 

ustanovuje opatrovníka 
 

účastníkom konania o dodatočnom povolení vyššie uvedenej stavby  
 
 

František Vido  
(bližšie údaje nezistené) 

 
 

Za opatrovníka sa ustanovuje  
Ľuboš Guzoň, Pri jaseni 485/33, 922 31 Sokolovce. 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
            Stavebník podal na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie dodatočného stavebného 
povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu : „Záhradná chatka“, na pozemku RKN-C parc.č. 
208/8, v k.ú. Sokolovce.   
 
V konaní stavebný úrad podľa údajov uvedených v katastri nehnuteľností zistil, že miesto pobytu 
resp. mená a miesto pobytu právnych nástupcov jedného z účastníkov stavebného konania – 
podielového spoluvlastníka susednej nehnuteľnosti parc.č. 233 (RKN-E), v k.ú. Sokolovce nie sú 
známe. 
 
Tunajšiemu stavebnému úradu sa nepodarilo zistiť miesto pobytu resp. mená a miesto pobytu 
právnych nástupcov jedného z účastníkov konania, ktorého práva a právom chránené záujmy 
môžu byť dotknuté vydaním rozhodnutia o dodatočnom povolení a povolení užívania vyššie 
uvedenej stavby a nie je možné im doručiť písomnosti v predmetnej veci.  
 
Vzhľadom na uvedené  rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
 
POUČENIE :   
 
Podľa ust. § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia (doručenia). Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý vydal 
napadnuté rozhodnutie (Obec Sokolovce - Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 
Sokolovce). 
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Toto rozhodnutie je možné preskúmať príslušným súdom až po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
 
V súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 70/1967 Zb. o správnom konaní, toto 
rozhodnutie musí byť vyvesené na úradných tabuliach Obce Sokolovce po dobu 15 
dní,  pričom posledný pätnásty deň sa považuje za deň doručenia. 
 
Správny orgán zverejní rozhodnutie súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači, 
rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka). 
   
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           Ing. Marián Dóczy 

         starosta obce Sokolovce 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie sa doručí :   
 
1. Ľuboš Guzoň, Pri jaseni 485/33, 922 31  Sokolovce 
2. doručenie verejnou vyhláškou :   
 

- Obec Sokolovce – úradná tabuľa 
- Internetová stránka www.sokolovce.sk, https://cuet.slovensko.sk  

 
 
Na vedomie :  Ing. Zdeno Schmid, Vážska 4815/51, 921 01 Piešťany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sokolovce.sk/
https://cuet.slovensko.sk/
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Vec :  Oznámenie o vyvesení  /po vyplnení prosíme vrátiť na Spoločný úrad samosprávy/ 
 
 
 
           Tunajší obecný úrad oznamuje, že rozhodnutie o ustanovení opatrovníka   č.j.  4/2022 – 

Ma/ROP zo dňa 15.03. 2022, vydané tunajším stavebným úradom, bolo vyvesené na úradnej 

tabuli Obce Sokolovce úradu dňa  ........................................... a súčasne bolo zverejnené v súlade s ust. 

§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov iným spôsobom v mieste obvyklým – v miestnej tlači*/ , v rozhlase*/ , na dočasnej 

tabuli správneho orgánu umiestnenej na mieste stavby*/, na internetovej stránke Obce 

Sokolovce*/,  dňa .............................................................. a zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli dňa  ................................................... . 

 

*/  nevhodné prečiarknuť 

 

                             ................................................ 
              podpis zodpovednej osoby 
                                           a pečiatka úradu 
                       


