
 

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

 

Výst. 161/2022-He /R                                                                                            17.09. 2022 

                         

 

                                                   R O Z H O D N U T I E 

 

 

Vec :    Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením - zmena lehoty dokončenia  stavby 

 

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

bytom Družstevná č. 440/26, Sokolovce  požiadal dňa 10.06.2022 o povolenie zmeny stavby - 

„ 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  , na ktorú vydal stavebné povolenie Obec Sokolovce  dňa 15.09.2020  pod zn. Výst. 

110/2020-He. 

 

         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   prerokoval žiadosť podľa § 68  stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena 

dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, 

ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy, a rozhodol takto: 

 

Zmena  stavby - „technická infraštruktúra pre R.D Sokolovce – objekt SO 04 Rozvody NN – 

distribučná časť, SO 05 Verejné osvetlenie  „ umiestnenej 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      sa 

 

p o v o ľ u j e  

 

 

v tomto rozsahu: zmena termínu dokončenia horeuvedenej stavby. 

Vyššie uvedená stavba bude dokončená najneskôr do 15.09.2024. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto ďalšie záväzné podmienky: 

 

1/ Naďalej zostávajú v platnosti podmienky určené v stavebnom povolení zn. Výst.  110/2020-   

    He/SP   zo dňa  15.09.2020. 

 

2/ Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania /§ 70 staveb- 

    ného zákona/. 

 

3/ Námietky účastníkov konania: 

    neboli vznesené žiadne 

      



 

O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 stavebného zákona 

a zistil, že jej uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené 

či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

 

Námietky účastníka konania: - 

 

Správny poplatok  sa v zmysle  zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vyrubuje v hodnote 10,- € uhradený v obci Sokolovce. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu po dobu 15 

dní, pričom 15 deň sa považuje za deň doručenia. 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. 

 

 

POUČENIE : 

 

Podľa §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti 

tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na 

správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal – Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, 

Piešťanská ulica č. 234/84, 922 31 Sokolovce.  

Toto rozhodnutie je  po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku . 

 

  

 

 

                                                                                                     Ing. Marián Dóczy 

                                                                                                  starosta obce Sokolovce    

 

 

 

Doručí sa : 

 

1.  Jozef Slovák, Piešťanská 268/98, Sokolovce 

2.  Mária Slováková, Družstevná č. 440/26, Sokolovce  

3.  Milan Bolješik, ul. M. Bela 8, Piešťany 

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

5.  Obec Sokolovce/spis 

6.  verejnou vyhláškou  

 

 

 

 


