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OBEC SOBLAHOV 
Obecný úrad, 913 38 Soblahov 

20/877/2021/OcÚSo/6-Km                                                                 V Soblahove dňa 19.10.2021             
Vybavuje: Ing. Vladimír Kmeťo, telefón: 032 6402547 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENIE 
o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení 

od ústneho pojednávania  

 

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

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

zákon“) vydal na základe žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: : „Novostavba rodinného 

domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291,  

4697/123, 4697/10,  4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. 

Soblahov. 

V priebehu konania podali námietky účastníci  konania:  Ing. Juraj Vrbenský bytom Modrová 5, 

916 35 Modrová a KAMEA properties, s.r.o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín. 

             

Na základe uvedeného, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1  stavebného zákona dňa 19.10.2021 

vyzval stavebníkov na doplnenie podania o nasledovné doklady: 

 projekt odvádzania dažďových vôd z pozemkov jednotlivých RD – vsakovací systém 

 stanovisko SPP distribúcia a.s., Bratislava  a Dopravného úradu Bratislava  

 vlastnícke alebo iné právo k pozemku parc. č. 4697/44, č. 4697/192, k.ú. Soblahov  

       

          Po doplnení podania, 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 § 61 stavebného 

zákona    

oznamuje 
 

pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych 

účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní.   

        Vzhľadom na to, že sú známe pomery staveniska a doplnená žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie stavby, upúšťa sa od miestneho šetrenia. 

Účastníci  stavebného konania  môžu  do doplnených podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  

Obecnom úrade v Soblahove počas stránkových dní a svoje námietky a pripomienky môžu 

uplatniť najneskoršie do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na 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 
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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. CAPITIS s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín  

2. Ing. Dušan Miškolci, Pod lipami 38/4, 911 01 Trenčín 

3. Ing. PhD. Iveta Miškolciová, Kubranská 56/80, 911 01 Trenčín 

4. Ing. Juraj Vrbenský bytom Modrová 5, 916 35 Modrová  

5. KAMEA properties, s.r.o., Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín, 

6. Ing.arch. Peter Lehocký, Zelená 3, 911 01 Trenčín - projektant 

 

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

záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – vlastníkom 

pozemkov KN-E parc.č. 4905/2, KN-E 4697/2, k.ú, Soblahov – veľký počet 

účastníkov 
 

Dotknutým štátnym orgánom a organizáciám poštou: 

8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

10. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 

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

12. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín 

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

14. SPP – distribúcia a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 

15. Dopravný úrad Bratislava, Letisko M.R.Štefánika 

16. Obec Soblahov 

 

Vyvesené dňa :  .................... 

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

Pripomienky: boli – neboli             
 

 

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

odtlačok pečiatky obce 

a podpis oprávnenej osoby 

 


