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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Oznámenie o začatí konania o nariadení odstránenia stavby – podľa § 88 ods. 1 písm. a)  

stavebného zákona 

a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

 

Obec Kšinná 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“/ 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 na základe postúpenia zápisnice z vykonaného ŠSD dňa 

16.09.2021 a statického posúdenia stavby vypracovaného Ing. Petrom Trávničkom 

autorizovaným statikom aut. osv. č.: 2354*I3, 07/2019 stavby „Rodinný dom“ súpisné číslo 

44, na pozemku parc. č. C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná 

oznamuje 

      začatie konania o nariadení odstránenia stavby „Rodinný dom“ súpisné číslo 44, na 

pozemku parc. č.  C-KN 42 v katastrálnom území Kšinná, ktorý je v spoluvlastníctve Ing. 

Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza, Nadežda Borsigová, Bajkalská 

12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto  podľa ustanovení  § 88 ods. 1 písm. a) 

stavebného zákona a  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny 

poriadok, dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne na 

prejedanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň 

 

 

21.12.2021 o 09,00 hod. 

 

so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Kšinná. 

 

    Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na 

tunajšom Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou /ul. Farská 3, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou, 1. posch., č. dv. 102/ počas stránkových dní /PO - PI/. Účastníci konania vo veci 

nariadenia odstránenia stavby môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť 

najneskôr v deň ústneho pojednávania. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa 

neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov písomnú plnú moc. 

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak 

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, 

stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak 
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dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania a v určenej, alebo na požiadanie 

predĺženej lehote svoje záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe neoznámi, má sa za to, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Dotknutý orgán je v zmysle ust. § 140b ods. 2 a 3 stavebného zákona oprávnený 

uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo 

svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na 

základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň 

nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. Dotknutý orgán je viazaný 

obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak 

došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné 

stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán 

vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho 

predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, 

mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.  

  

 

  

 

 

    JUDr. Tatiana Botková 

                            starostka obce 

 

Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky 

a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 

dní na úradnej tabuli obce. 

Vyvesené dňa ........................... 

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

 ______________________ 

 pečiatka a podpis 

 oprávnenej osoby 

 

Oznámenie sa doručí : 

Vlastníci stavby:  

1. Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza 

2. Nadežda Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 

3. Neznámym spoluvlastníkom stavby rodinného domu súpisné číslo 44 

v katastrálnom území Kšinná, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe môžu 

byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou 

Vlastníci pozemku : 

4. Ing. Milan Botka, A. Stodolu 8/42, 971 01 Prievidza 

5. Nadežda Borsigová, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto 

Projektant  :  

6. Ing. Peter Trávniček, PROJEKTING s.r.o., Ružová 13, 945 01 Komárno 

7. Obec Kšinná 

Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí : 

8. OÚ Bánovce nad Bebravou – odbor SoŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad 

Bebravou  

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

10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 
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55  Topoľčany 

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

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

13. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

14. spis 


