
OBEC  KRŠKANY 

934 01 Krškany 115 

Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4 

Č.j.: 117/2019                                                                                  Krškany, dňa  30.4.2019 

Evid.č.: 348/2019-SP/Kup. 

 

-Verejná  vyhláška- 
 O z n á m e n  i e   

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. 

 

 

Žiadateľ : Ján Kozlík, (dát. nar. 7.4.1968) 

a  : PaedDr. Oľga Kozlíková, (dát. nar. 20.2.1971) 

bytom  : 934 01 Krškany 265 

 

požiadal dňa : 27.3.2019 o vydanie stavebného povolenia  na časť stavby: 

 

„Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická 

infraštruktúra“,  
 

ktorej účelom je výstavba dvanástich nízkopodlažných, samostatne stojacich novostavieb rodinných 

domov s príslušnou technickou infraštruktúrou, na pozemkoch umiestnených v okrajovej časti obce 

Krškany, v nasledovnom rozsahu členenia povoľovanej časti stavby na: 

Stavebné objekty:  

 SO 07 - Rozšírenie STL distribučného plynovodu 

 SO 08.01-16 – STL a pripojovacie plynovody, 

 SO 11 – Rozvod verejného osvetlenia, 

 SO 15.01-16 – Prípojky el. energie + elektromerový rozvádzač,  

  

v kat. území: Veľké Krškany,          v obci: Krškany, 

na pozemkoch parc.č.:  792/78, 792/79, 792/80, 792/81, 792/82, 792/83, 792/84, 792/85, 792/86, 

792/87, 792/88, 792/89, 792/90, 792/91, 792/92, 792/93, 792/77, 792/94, 792/95, 792/96, 792/97, 

792/98, 792/99, 802, 800/1, 116/1, 116/2, 14/1  /stav C-KN/. 

 

Uvedeným dňom bolo stavebné konanie začaté. 

           

Obec Krškany, ako miestne a vecne 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), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného 

konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  



 Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie stavby,  u p ú š ť a  od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 

stavebného zákona. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, 

alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada. 

 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný 

úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.  

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) 

neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí.  

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a 

pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, 

Levice. 

  

    

      

          Ing. Peter Kováčik 

               starosta obce 

        

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Ján Kozlík, 934 01 Krškany 265 

2. Oľga Kozlíková, 934 01 Krškany 265 

3. Ing. Tomáš Topolčányi, Izbická 10/A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

4. Ing. Lenka Dovalová, Lipová 991/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

5. Radim Rybárik, Jilemnického 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

6. Rímsko-katolícky farský úrad Krškany, 934 01 Krškany 251  

7. Obec Krškany v zastúpení starostom Ing. Petrom Kováčikom, 934 01 Krškany 115 

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

9. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice 

10. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

12. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie 

13. Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor 

14. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

15. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7,  Levice 

16. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach 

17. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, Levice 

18. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

19. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra 

20. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 

21. Ostatným verejnou vyhláškou:  

Na úradnej tabuli: 

Obce Krškany,  934 01 Krškany 115           



 

 

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách). 

Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce 

a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

  

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: 02.05.2019  Oznámenie zvesené dňa: 17.05.2019 

 

 

Podpis/pečiatka: ......................   Podpis/pečiatka: ................... 

 

 

Vybavuje: Ing. Kupča Vladislav 

Telefón   : 036/6348378 

 


