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OBEC SOBLAHOV 
Obecný úrad, 913 38 Soblahov 

229/752/2021/OcÚSo/2-Km                                                               V Soblahove dňa 06.09.2021             
Vybavuje: Ing. Vladimír Kmeťo, telefón: 032 6402547 

 
 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania podľa §36 ods.1 a §61  ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

ústneho pojednávania  

 

       o začatí stavebného konania podľa §36 ods.1 a §61  ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

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

 

       Stavebník Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389, podali dňa 

12.08.2021  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

„Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, 

na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“,  k.ú.  Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv 

s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín). 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Soblahov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

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 súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona, ktoré 

stavebný úrad spája podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona s územným konaním, týmto  

                                                            oznamuje 

začatie stavebného konania spojeného s územným konaním známym účastníkom konania, 

dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a 

dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona upúšťa sa od ústneho konania a miestneho šetrenia. 

 

Popis technického riešenia  

     Oplotenie oborovým pozinkovaným  pletivom výšky 2 m, uchyteným „U“ klincami na 

drevené stĺpy, zatlačené do zeme do hĺbky 80 cm bez použitia betónu. 

      Po obvode budú vybudované 2 brány na umožnenie vstupu na parcelu. 

 

Spôsob realizácie : svojpomocne 
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Stavebný dozor bude zabezpečovať: Markusík Vojtech, bytom Bavlnárska 30, 911 05 

Trenčín 

  

 

          Účastníci  stavebného konania  môžu  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Obecnom 

úrade v Soblahove a svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 7 dní od doručenia 

oznámenia, inak sa ne neprihliadne. 

          V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v 

určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.5 stavebného zákona má sa za to, že 

so stavbou súhlasia. Ak sa nechá  niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

 

 

 

 

             Marian Hudec 

                         starosta obce Soblahov  

 

 

Podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods.4 stavebného zákona toto oznámenie má povahu verejnej 

vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Soblahov. Posledný 

deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Doručí sa: 

Účastníkom konania poštou: 

1. Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389 

2. Markusík Vojtech, bytom Bavlnárska 30, 911 05 Trenčín – stav.dozor 

 

3. Verejnou vyhláškou - vlastníkom pozemkov a stavieb, koho práva, právom chránené 

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – vlastníkom pozemkov 

kultúrneho dielu  „Pod Šramom“, k.ú, Soblahov – veľký počet účastníkov 

 

Dotknutým štátnym orgánom a organizáciám poštou: 

4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, odbor ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

5. Slovenský vodohospodársky podník, š.p., OZ Piešťany, nábr.I.Krasku 3/834, 921 80 

Piešťany 

6. Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín   

7. Obec Soblahov 

 

 

Vyvesené dňa :  .................... 

Zvesené dňa: ......................... 

Pripomienky: boli – neboli             
 

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

odtlačok pečiatky obce 

a podpis oprávnenej osoby 

 


