
Obec   Nedožery-Brezany 
Obecný úrad Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany 

___________________________________________________________________________ 

 Číslo: 158/2017-699/SP                                         V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 26.09.2017 

 Vybavuje: Ing. Jankovová 
 

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA 

 

Vyvesená dňa: 26.09.2017 

Zvesená dňa:   11.10.2017                                                                   Meno, podpis, pečiatka 

O Z N Á M E N I E 
o zmene termínu ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

_______________________________________________________________________ 

      

      Dňa 12.09.2017 obec Nedožery-Brezany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  

podľa ust. § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy 

podľa čl.I § 5 písm.a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 

stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“) v spojení s ust. § 27 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, oznámil podľa ust. § 36 ods.1 

a ods.4 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 26 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie územného konania vo veci 

návrhu Františka Oboňu TERMONT, Športová 154/11, 972 11 Lazany, IČO 10 892 800, zo 

dňa 12.07.2017 na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby v dokumentácii pre 

územné rozhodnutie označenej pod názvom „GARÁŽ“, umiestnenie ktorej sa navrhuje 

v katastrálnom území Nedožery, na pozemkoch registra E KN parc.č. 2806, 2809, 2810, 

(pozemky tvoriace časť registra C KN parc.č. 2810/4 a 2784/1), v rozsahu predloženej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie vypracovanej Ing. Stanislavom Poliakom, 

autorizovaným stavebným inžinierom, č. osvedčenia 2531*A*4-1, v auguste 2016, dotknutým 

orgánom a účastníkom konania a súčasne nariadil na deň 18.10.2017 o 9,00 hod. ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 

       Stavebný úrad oznamuje z technických dôvodov (prerušenie distribúcie elektriny dňa 

18.10.2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod. v obci Nedožery-Brezany) zmenu termínu ústneho 

pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou na   

deň 25.10.2017 o 9,00 hod. 

 so stretnutím na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch. 

(stavebník zabezpečí miestnu ohliadku) 

       Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia obce Nedožery-Brezany o začatí 

územného konania č.j. 158/2017-659/SP zo dňa 12.09.2017. 

 

 

 

                                                                                             JUDr. Martin Mokrý  

                                                                                    starosta obce Nedožery-Brezany                                                                                                                                      
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Oznámenie sa doručí:   
1. František Oboňa TERMONT, Športová 154/11, Lazany 972 11 

2. Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47 

3. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 974 01 

4. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11  

5. Slovak Telekom, a.s., Poštová 1, Žilina 010 08  

6. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany (serv. org. Orange Slovensko, a.s.) 921 01    

7. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava 851 01 

8. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava 851 01 

9. Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava 821 08 

10. MOSR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Ulica ČSA 7, Banská Bystrica 974 01 

11. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ulica G. Švéniho 

3 H, Prievidza 971 01 

12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, Prievidza 971 01 

13. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava 817 15 

14. SVP, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 969 55 

15. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, Piešťany 921 80  

16. Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch-Brezanoch, Kukučínova 

629, Nedožery-Brezany 972 12 

17. obec Nedožery-Brezany v zastúpení starostom obce, Družstevná 367/1, Nedožery-

Brezany 972 12 

18. verejná vyhláška podľa ust. § 36 ods.4 stavebného zákona právnickým a fyzickým 

osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu 

byť rozhodnutím priamo dotknuté a pre neznáme fyzické a právnické osoby, ktorých 

vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté   

19. do spisu 

  

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou pre účastníkov konania uvedených v rozdeľovníku 

pod č. 18 zabezpečí obec Nedožery-Brezany  vyvesením oznámenia na dobu 15 dní spôsobom 

v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Nedožery-Brezany 

súčasne zverejní túto písomnosť aj iným spôsobom v mieste obvyklým. 

 

 

 
 

 



 3 

 


