
                                           O b e c   Z á m u t o v                                                                                

Číslo:152/2020-04 Mi                                                                                            Zámutov, 25. 05. 2020  

 

Vec                                                                                                                                                

 

František Bilý a Kvetoslava Bilá rod. Antalovská obaja bytom Zámutov 551, 094 15 Zámutov                                                                                                                          

-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rodinného domu v k.ú. 

Zámutov                                                                                                                                                               

 

-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania.   

 

 

                                                 VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

František Bilý a Kvetoslava Bilá rod. Antalovská obaja bytom Zámutov 551, 094 15 Zámutov 

ako stavebník, podali dňa 13. 02. 2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom 

a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba rodinného domu“, ktorá sa má umiestniť a uskutočniť  na 

pozemku parcela C-KN číslo 460/31 v k.ú. Zámutov, v lokalite „Na hôrke“. Kábel elektrickej prípojky 

časť odberné elektrické zariadenie, sa má umiestniť na pozemkoch parcela C-KN číslo 460/11 a na  

časti parcely E-KN číslo 2183/3 k.ú. Zámutov- (v zmysle situácie  stavby). Dňom podania žiadosti sa 

začalo spojené územné a stavebné konanie. Dňa 21. 05. 2020 stavebník svoju žiadosť požadovaným 

spôsobom doplnil.                                                  

Podľa § 61 ods. (4) zákona číslo 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení nesk. predpisov (stavebný zákon), pri líniových stavbách a  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 podľa odseku (3) cit. § 61.                                                             

Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. l) a § 33 ods. 

1) stavebného zákona, podľa § 36 ods. 1) a § 61 ods. (1) v spojení s § 61 ods. 4) citovaného zákona, 

oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania účastníkom konania verejnou 

vyhláškou. Pretože územie, v ktorom sa navrhovaná stavba má umiestniť a uskutočniť je stavebnému 

úradu známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie možnosti umiestnenia 

a uskutočnenia stavby, ako aj s prihliadnutím na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu z dôvodu šírenia 

nákazy KOVID l9 (stavba spĺňa parametre jednoduchej stavby), stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.                       

Podľa § 61 ods. 1) stavebného zákona, účastníci konania môžu prípadné námietky 

k umiestneniu a uskutočneniu stavby uplatniť písomnou formou obci Zámutov, Zámutov 434, 

v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia formou verejnej vyhlášky, inak 

sa na ne neprihliadne. Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona dotknuté orgány budú o začatí spojeného 

územného a stavebného konania upovedomené jednotlivo. Do dokumentácie a podkladov pre 

rozhodnutie je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Zámutov, v aktuálnych úradných 

hodinách, v lehote stanovenej pre uplatnenie prípadných námietok.                               

Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona, právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020, počas 

mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

CVOVI D-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom 

rozsahu. 

 

 

                                                                                            Stanislav D u d a  

                                                                                               starosta obce  



             Obec Zámutov, strana 2 oznámenia číslo:152/2020-04 Mi, zo dňa 25. 05. 2020  

 

 

Účastníkom stavebného konania, t.j. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke a iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím 

priamo dotknuté, sa oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania vo veci 

umiestnenia a uskutočnenia „Novostavby  rodinného domu“ na parcele C- KN číslo 460/31 v k.ú. 

Zámutov, v lokalite „Na hôrke“, pričom kábel elektrickej prípojky časť odberné elektrické zariadenie, 

sa má umiestniť aj na pozemku parcela C-KN číslo 460/11 a na časti parcely E-KN číslo 2183/3 k.ú. 

Zámutov, doručuje verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stav. zákona- (stavba s väčším počtom 

účastníkov konania a účastníkov ktorých pobyt nie je stavebnému úradu známy). Oznámenie má 

povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4) stavebného zákona a § 18 ods. 3),  v spojení s § 26 ods. 

1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok). Podľa        

§ 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Zámutov a na internetovej stránke obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dńa: 25. 05. 2020                              ................................................                                                                               

                                                                                            podpis- pečiatka                                      

 

 

 

Zvesené dňa................................                              ...............................................                      

 


