Gaštanováč. 167, 951 75 Beladice
Číslo: 261/2021-003-lP

V Beladiciach dňa 24.05.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec: Západoslovenská distribučná, a.s. žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „1BV23
rodinných domov-Pustý Chotár- SO -06 (elektrifikácia)“
-

STAVEBNÉ POVOLENIE
Obec Beladice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. * 117 ods. I zákona číslo
50 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení
neskorších predpisov a podl‘a ust. ~ 5 písm. a) bod I zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona (d‘alej len
„stavebný úrad“), žiadosť spoločnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s., iČo: 36 361 518, so sídlom
Čulenova Č. 6, 816 47 Bratislava (d‘alej tiež „stavebník“), v konaní zastúpený splnomocneným
zástupcom MARENCIK reality, s.r.o., Snežienkova 1726/4, Nitra, PSC 949 01, SR, ICO: 48170 771 ‚
ako právny nástupca splnomocnenca na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení ďalej uvedenej
stavby, podal dňa 15.4.202 1 na Obec Beladice, o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom
„1BV23 rodinných domov-Pustý Chotár“ v rozsahu stavebných objektov SO 06 (elektrifikácia),
umiestnenú územným rozhodnutím č. 358/2020-003-lP zo dňa
25.8.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnosf dňa 15.9.2020 ako líniovej stavby v katastrálnom území Pustý Chotár, postupom podl‘a
*61 ods.1, 2, 3, 4, 6 stavebného zákona prerokovala v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi, so
známymi účastníkmi konania a po jej preskúmaní podľa *62 ods. 1 a 3 stavebného zákona rozhodla
takto.
-

Stavba:

„1BV23 rodinných domov-Pustý Chotár —SO- 06(elektrifikácia)“
(ďalej tiež len „stavba“)

v rozsahu objektov a umiestnenia:
50 06.01 Trafostanica stavebná časť: KNC 542 35 (vyčlenená z parcely 542 34)
PS 06.01 Trafostanica
technologická Časť:
50-06.02 Demontáž TS 0003-002: na parcele KNE Č. k.ú. Pustý Chotár: 1559 2
SO—06.03.1 VN zemné vedenie
Podľa Prílohy č.2 Zoznam pozemkov na ulož. elektriny SO 6.01, 02, 06.03.1 a 06.03.2
SO
06.03.2 VN vzdušné vedenie
Podľa Prílohy č.2 Zoznam pozemkov na ulož. elektriny SO 6.01, 02, 06.03.1 a 06.03.2
SO
06.04 Demontáž VN vzdušného vedenia
Podľa Prílohy č.3 Zoznam pozemkov demontáž vzduš.vedenia SO 06.04
50
06.05 Distribučný NN rozvod
Na parcele KNC Č. k.ú. Pustý Chotár: 542 6 a na parcelách KNE Č. k.ú. Pustý Chotár: 1559 I, 1559 2
-

-

-

—

—

—

—

umiestnenú územným rozhodnutím č.
358/2020-003-lP zo dňa 25.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnost‘ dňa 15.9.2020
117

sa stavebníkovi: Západoslovenská distribučná, a.s., iČo: 36361518, so sídlom Čuienova Č. 6,
81647 Bratislava

podl‘a

*66 ods. I, 3 a 4 stavebného zákona
p

OV

01‘ uj e.

Na nskutočnenie stavby
Charakter stavby:
inžinierska stavba, miestneho rozvodu elektriny podl‘a *43a ods.3 písm. i) stavebného zákona
verejnoprospešná stavba podl‘a * 108 ods.2 písm. g) stavebného zákona
líniová stavba podl‘a *139 ods.3 písm. d) stavebného zákona

-

Umiestnenie stavby podl‘a horeuvedného zoznamu z Územného rozhodnutia:
Č. 358/2020-003-lP zo dňa 25.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.9.2020
SO 06 Elektrifikácia
Základné údaje o stavbe: IJčeIom stavby je elektrifikácia záujmového územia a jestvujúceho
distribučného rozvodu NN v obci.
Pre účely elektrického zásobovania riešeného územia je v blízkosti navrhovanej IBV riešená aj nová
kiosková ‘Frafostanica TS 0003-N, typ EH6 s výkonom 400kVA. Póvodná stožiarová Trafostanica sa
zruší. Rozsah demontáže vzdušného VN vedenia ako aj nové VN zemné a vzdušné vedenia sú
spracované v zmysle pripojovacích podmienok ZsE a spracované sú v samostatnej prílohe pre časť VN.
Navrhovaná Trafostanica je prístupná zjestvujúcej obecnej komunikácie Pustý Chotár. Pre jej
prevádzkovanieje v predmetnej PD riešená prístupová spevnená plocha k Trafostanici.
Pre komplexnosť riešenia záujmového územia je v predmetnej PD riešené aj verejné osvetlenie.
S0-06.01 Trafostanica- stavebná časť
Navrhovaná kiosková trafostanica
Typ EH6 výrobca HÁRÁM IA
1 ks
50-06.02 Demontáž TS 0003-002
-Demontáž existujúcej priehradovej transformačnej stan ice
50-06.03 VN vedenie
50-06.03.1 VN zemné vedenie
Navrhovaná VN káblová prípojka
kábel typu NA2XS2Y 3x1x240 RM/25, od p.b.č. 1098 po novú TS
dižka trasy:
827 m
kábel typu NA2XS2Y 3x1x240 RM 25, od p.b.č. 1112 po novú TS dlžka trasy:
1130 in
SO-06.03.2 VN vzdušné vedenie
-stlpy VN vzdušného vedenia
počet:
2 ks
S0-06.04 Demontáž VN vzdušného vedenia
Demontáž VN vzdušného vedenia typu AIFe 3x35mm2
dlžka trasy: 1230 m
Vlastnícke vzt‘ahy:
K pozemku KNC č.542/35 pre trafostan icu vyčlenený z parcely KNC č.542 34 podl‘a GP Č. 13 2021
overený Okresným úradom Zlaté Moravce katastrálnym odborom pod č.52 2021 dňa 16.2.2021
preukazuje stavebník v zmysle *58 ods.2 stavebného zákona vlastnícke právo na základe Kúpnej
zmluvy zo dňa 29.3.2021.
-

-

2

K pozemkom KNC 1531 I, 1535, 1372/I, KNE 1533 1 a 1375 II preukazuje „mé právo“ podľa *139
ods. I stavebného zákona na základe Zmluvy o zriadení vecnych bremien a Výpisom z uznesenia
obec.zastupiteľstva Obce Beladice č.39 2019 zo dňa 26.1.2021.
Pre účely komunikácie časť pozemkov KNC 542/6, 542/30 a 542/31 vyňatá na stavbu z půdneho fondu
pre účely výstavby na základe rozhodnutia Okresného úradu Nitra, pozemkového na lesného odboru,
č.OU-NR-PLOI-2021 009629 zo dňa 5.2.2021.

Účel stavby: Rozšírenie distribučného rozvodu kvůli novej individuálnej výstavbe 23 rodinných domov
v katastri Pustý Chotár obce Beladice.
sa určujú tieto podmienky:
.

.
.

.

.
.

.
.

.
.
.
.

Stavba sa uskutoční podľa projektu vypracovaného projektantom lng.Georgína Cigáňová,
ev.č.4476*A2.
Táto dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je neoddelitel‘nou súčasťou tohto
rozhodnutia. Prípadné zmeny si vyžadujú povolenie stavebného úradu a nemožno ich uskutočniť
bezjeho predchádzajúceho povolenia.
Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavaf predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia osůb na stavenisku.
Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané ust. * 48 až * 53 stavebného zákona o
všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb, ako aj príslušné technické
normy SiN.
Stavba sa bude prevádzať dodávatel‘sky. Nakol‘ko zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom
konaní, stavebník oznámi zhotovitel‘a stavby stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového
konania.
Stavba bude dokončená najneskór do 24 mesiacov od začatia stavby. Stavebník oznámi stavebnému
úradu dokončenie stavby a požiada o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Pred začatím stavby musí stavebník v zmysle *75 ods. I stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie
stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické
činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným
geodetom a kartografom.
Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzanej stavby.
Stavebníkovi sa k overenej projektovej dokumentácii pripája štítok s označením stavby. Stavebník
je povinný pred začatím stavby tento štítok umiestniť na viditel‘nom mieste pri vstupe na stavenisko
a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu.
Stavba nesmie byť začatá skór, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť.
Podľa ust. *66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona, stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky vyplývajúce z osobitných záujmov chránených
orgánmi štátnej správy podl‘a osobitných predpisov v konaní podľa stavebného zákona, uvedené vo
vyjadreniach:
.
Okr. úradu Nitra, Pozemkového a Iesného odboru, č.OU-NR-PLOI-2021 009629 zo dňa 5.2.2021
. Okresné riaditerstvo hasičského a záchranného zboru v ZM č.ORHZ-ZM2-2020 0389 zo dňa I .12.2020
.
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.OU-ZM-OSZP-2018 001585-03 KD
.
.

z 30.11 .2020(vodná správa)
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.O -ZM-OKR-2020 001615-02 zo dňa
22.11.2020 (civilná ochrana)
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.0 -ZM-OSZP-20 18 001343-02 VA
z 27.8.2018(podl‘a Z.z.č.24 2006-ElA)
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Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, č.OU-ZM-OSZP-20l 8/001346-002 KJ
z 13.9.2018(krizové riadenie)
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Č.OU-ZM-OSZP-2018 001341-02 KD
z 30.8.2018(vodná správa)
Okresný úrad Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Č.OU-ZM-OSZP-2018/001353-02
z 30.8.2018(odpady)
Slovenský vodohospodársky podnik, šp., Č.CS SyP OZ PN 8530/2020 2, CZ 14866/2102019 zo dňa 18.11.2020
Obvodný banský úrad v Bratislave, č.746-1892 2020 zo dňa 13.8.2020
Slovenský pozemkový fond, SPFZ094961 2019, SPFS247I 8/2019 zo dňa 21.8.2019
Krajský pamiatkový úrad Nitra č.KPUNR-2018 17142-4/85496 GRO Zo 24.10.2018
Krajský pamiatkový úrad Nitra č.KPUNR-20 18 17142-2/67889 GRO zo 24.8.2018
Obec Beladice súhlas so stavbou 18V 23 rodinných domov a infraštruktúrou č.281 2018 Zodňa 25.9.2018
Dopravný úrad, č.18939 2018/ROP-002/37720 zo dňa 11.9.2018
Regionálny úrad verejného Zdravotníctva, č.HZP A 2018 02441 ZO dňa 5.9.2018
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. č.05481 202 l/DTZL-7, z 4.5.202 I
Závä~né stanovisko Obce Beladice, súhlas 5 pripojením MK KNE parc.č. 1-1559 I na navrhovanú cestu č.267 2018 zo
dňa 28.8.2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, č. ASM-50-2202/2018 Zo dňa 23.8.2018
SPP Distribúcie, a.s.., Č. TD PS 0007 2021 Be zo dňa 26.1.2021 (vyjadrenie k plynofikácii)
Západoslovenskej distribuČnej, a.s. Č. CD 86943 2020 ZO dňa 7.12.2020 (vyjadrenie k elektrifikácii)
Západoslovenská vodárenská spoločnost‘, a.s., č.92649 2020 zo dňa 10.12.2020
Eko STAVING, Ing.JoZef Vyskoč, ZO dňal2.9.2018, stanovisko k vybudovaniu verejnej kanalizácie v Obci
Beladice
ORANGE Slovensko as., č.BA-0860 2020 zo dňa 4.3.2020 (stanovisko k existencii sietí)
Slovak Telekom, as., Č. 66121113722 ZO dňa 10.5.2021 (vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení dójde
do styku)
TaV SUD s.r.o. ako technickej inšpekcie č.7165030623 50/21 BT OS DOK ZO dňa 8.2.2021

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:
Učastníci konania v uskutočnenom konaní námietky ani pripomienky neuplatnili.
Toto stavebné povolenie podl‘a * 67 ods.2 stavebného zákona stráca platnost‘, aksa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo díla, ked‘ nadobudlo právoplatnosť. Ziadosť o predlženie platnosti
stavebného povolenia musí byť podaná včas, aby sa vo veci právoplatne rozhodlo do uplynutia platnosti
stavebného povolenia. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sú závázné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.

Odóvodnenie
Stavebník Západoslovenská distribuČná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom Čulenova č. 6, 81647
Bratislava, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom MARENČIK reality, s.r.o., Snežienkova
1726/4, Nitra, PSC 949 01, SR, ICO: 48 170 771 ‚ ako právny nástupca splnomocnenca na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení d‘alej uvedenej stavby, podal dňa 15.4.2021 na Obec Beladice,
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „1BV23 rodinných domov-Pustý
Chotár“ v rozsahu stavebných objektov SO 06 (elektrifikácia), umiestnenú územným rozhodnutím č.
358/2020-003-JP zo dňa 25.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.9.2020 ako líniovej stavby v
katastrálnom území Pustý Chotár.
Podl‘a * 18 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, konanie je začaté dňom, ked‘ podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému
vo veci rozhodnúť.
Dňom podania žiadosti bob začaté stavebné konanie.
-
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Podľa * 61 ods. I stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie stavebného pojednávania
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky můžu uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Podľa * 61 ods.2 stavebného zákona, od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania může stavebný úrad upustit‘, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ~ 61 ods.3 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania.
Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy můžu účastníci uplatniť námietky, a
upozorní ich, že sana neskoršie podané námietky neprihliadne.
Podľa * 61 ods.4 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odůvodnených prípadoch aj
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním
miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred
uplynutím lehoty určenej podl‘a odseku 3 cit. ustanovenia.
Podl‘a * 61 ods.6 stavebného zákona, stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo.
Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej můžu uplatniť svoje
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší
čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad v oznámení číslo 261/2021-002-lP zo dňa 28.4.2021 vymedzil okruh účastníkov
konania podľa kritérií uvedených v * 59 stavebného zákona, taktiež spolupůsobiace dotknuté orgány
ktoré sú všeobecne uvedené v * 125 až 127 a v ~ I 40a stavebného zákona.
Nakoľko sa jedná o líniovú a zvlášť rozsiahlu stavbu s vel‘kým počtom účastníkov konania,
týchto účastníkov konania o začatí stavebného konania podl‘a *61 ods.4 stavebného zákona upovedomil
verejnou vyhláškou tak, že sa toto oznámenie Po dobu lsdní vyvesilo na úradnej tabuli obce Beladice a
potů istú dobu sa zverejnilo na jej internetovej stránke (www.obecbeladice.sk).
Stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania upozornil účastníkov konania, že v
zmysle * 6lods. 3 stavebného zákona můžu svoje námietky uplatniť najneskůr do siedmych pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Zároveň ich upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom
konaní sa neprihliada.
Učastníci konania v uskutočnenom konaní námietky ani pripomienky neuplatnili.
Stavebný úrad podl‘a * 61 ods.6 stavebného zákona o začatí stavebného konania upovedomil
dotknuté orgány jednotl ivo a upozornil ich, že ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Dalej ich
upozornil, že ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Dotknuté
orgány boli povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej můžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania.
Upovedomené dotknuté orgány v stanovenej lehote neuplatnili svoje stanoviská, resp. ich
nedoplnili, ani nepožiadali stavebný úrad o predlženie lehoty na posúdenie. Vzhľadom k tomu sa
predpokladá, že so stavbou z hI‘adiska ich sledovaných záujmov súhlasia.
V stavebnom konaní platí koncentračná zásada, to znamená, že po termíne určenom stavebným
úradom sa na pripomienky a námietky účastnikov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov,
ktoré sa nevyjadrili, sa považujů za kladné.
Podľa * 62 ods. I stavebného zákona stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či
dokumentácia splňa zastavovacie podmienky určené ůzemným rozhodnutím Č. 358/2020-003-lP zo dňa
25.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.9.2020, či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa
5,7

verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, či zodpovedá všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, čije zabezpečená
komplexnosť a plynulosť výstavby a zaviazal stavebníka oznámíť zhotovitel‘a stavby stavebnému úradu
do pätnástich dní Po skončení výberového konania.
Stavebný úrad podl‘a * 66 ods. I stavebného zákona, v tomto stavebnom povolení určil záväzné
podmienky uskutočnenia a užívania stavby, zabezpečil určenými podmienkami najmä ochranu záujmov
spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnost‘ stavby, dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených
dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej
užívania na životné prostredie.
Podl‘a * 66 ods. 3 stavebného zákona, záväznými podmienkami uskutočňovania stavby zabezpečil
a určil ochranu verejných záujmov a životného prostredia, dodržanie príslušných technických predpisov,
lehotu na dokončenie stavby, plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podl‘a * 140b
dotknutými orgánmi, požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického
vybavenia na napojenie na tieto siete, použitie vhodných stavebných výrobkov a povinnosť oznámiť
začatie stavby.
Podľa * 66 ods. 4 stavebného zákona, v záväzných podmienkach uskutočňovania stavby d‘alej
určil oznámenie mena a adresy zhotovitel‘a stavby, nakoľko bude určený vo výberovom konaní a
požiadavky na označenie stavby na stavenisku.
Projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným inžinierom vyhovuje všeobecným
technickým požiadavkám na uskutočňovanie stavieb stanoveným * 48 až 53 stavebného zákona
a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebný úrad podl‘a *62 ods.3 stavebného zákona, zabezpečil stanoviská stanoviská dotknutých
orgánov.
Po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov stavebný úrad posúdil, že uskutočnením
stavby za rešpektovania podmienok uvedených v tomto rozhodnuti, nebudú ohrozené verejné záujmy ani
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru.
Na základe vyššie uvedených skutočností bob rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa *53 a *54, zák. č.71 1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov možné podať odvolanie, do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Beladice, so
sídlom Gaštanová č.167, 951 95 Beladice. Toto rozhodnutie podľa ~7 písm.a) zákona č.162/2015 Z.z.
(Správny súdny poriadok), správny súd nepreskúma, ak účastník konania pred jeho právoplatnosťou
nevyčerpá všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis (zák. číslo
71 1967Zb.).

‚‘

PhDr.Márío Zacik
starosta obce

Doručí sa účastníkom: Nakol‘ko sa jedná o líniovú stavbu s vel‘kým počtom účastníkov konania, podľa
~ 36 ods.4 stavebného zákona sa zaČatie územného konania účastníkom územného konania, právnickým
osobám a ~zickým osobám ktorých vlastnícke alebo mé práva k pozemkom a stavbám, ako aj k
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov můžu byt‘ rozhodnutím priame dotknuté, oznamuje
verejnou vyhláškou tak, že sa toto oznámenie zverejnení na internetovej stránke Obce Beladice
(www.obecbeladice.sk).
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