
 

OBEC SOKOLOVCE  
Spoločný úrad samosprávy so sídlom -   J. Záborského č. 40,    921 01   P i e š ť a n y   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Výst. 161/2022-He/OZK                    V Piešťanoch, dňa   01.07.2022 

 

Oznámenie o začatí stavebného konania  a upustenie od  ústneho konania 
 

Stavebník – Jozef Slovák, bytom Piešťanská 268/98, Sokolovce a manž. Mária Slováková, 

bytom Družstevná 440/26, Sokolovce  podal  dňa 10.06.2022 na     tunajší       stavebný    úrad   

žiadosť    o    vydanie   povolenia   na   stavbu : -  technická infraštruktúra pre R.D. Sokolovce – 

objekt SO 04 – Rozvody NN – distribučná časť, SO 05 Verejné osvetlenie - na pozemkoch 

parc.č.  186/4, 189/187, 189/188, 189/189, 189/190, 189/191, 189/192, 189/193, 189/194, 

186/83, 186/84, 186/85, 186/86, 186/87  v k.ú. Sokolovce pred dokončením, ktorá pozostáva z 

predĺženia termínu dokončenia vyššie uvedenej stavby  do 15.09.2024. Uvedeným dňom bolo 

začaté stavebné konanie.  

 

       Obec Sokolovce  ako príslušný stavebný úrad podľa ust.  §  117  zákona  č.  50/1976 Zb.  o  

územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v   znení neskorších zmien a 

doplnení oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom štátnej správy, a zároveň nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery 

staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upúšťa  v zmysle § 61 

zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnkov od miestneho šetrenia a ústneho konania.  

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 

oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

Dotknuté  orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 

môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí 

stavebný úrad prihliadnuť. 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na Spoločnom úrade samosprávy so sídlom v 

budove Daňového úradu  v Piešťanoch, J. Záborského č. 40, (4. poschodie č. dv. 517). 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú  

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.     

                                                                                                                          

TOTO OZNÁMENIE MUSÍ BYŤ VYVESENÉ NA ÚRADNEJ TABULI PO DOBU 

15 DNÍ ! 

Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä 

v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka.  

 

 

 

 

                                                                           Ing. Marián Dózcy                                                                                                      

                                                                                                 starosta obce Sokolovce   

 

Doručí  sa: 

1/  Jozef Slovák, Piešťanská 268/98, Sokolovce 

2/  Mária Slováková, Družstevná č. 440/26, Sokolovce   
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 3/  Milan Bolješik, ul. M. Bela 8, Piešťany  

 4/  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 

 5/  SPP distribúcia a.s.,  Mlynské Nivy 44/B, Bratislava  

 6/  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

 7/  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava 

 8/  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. , Priemyselná 10, Piešťany 

 9/  Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Bratislava 

10/ Okresný úrad Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie 

11/ Obec Sokolovce/spis 

12/ verejnou vyhláškou 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


