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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Oznámenie 

o začatí dodatočného stavebného konania spojeného s kolaudačným konaním 

podľa § 88a 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/ na základe žiadosti o dodatočné povolenie spojené s kolaudačným konaním stavby 

„Prístavba a zmena rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. C-KN 405/2, 406 v k. ú. 

Kšinná stavebníka Ján Šebeň, 956 41 Kšinná 330, Kristína Šebeňová, 956 41 Kšinná 330  

zo dňa 13.04.2022, začala podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 1 stavebného zákona 

konanie o dodatočnom povolení stavby  

 

 

„Prístavba a zmena rodinného domu “ 

 

súpisné číslo 330, na pozemkoch parc.č. C-KN 405/2, 406 v k. ú. Kšinná v obci Kšinná 

 

Uvedeným dňom začal stavebný úrad konanie o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

 

Vzhľadom k tomu, že stavba je stavebnotechnicky dokončená, stavebný úrad v zmysle § 88a 

ods. 9 stavebného zákona spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným 

konaním. 

 

Obec Kšinná podľa § 88 ods.1 písm. b), § 88a, § 61 stavebného zákona ako aj § 18 ods. 3 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom a všetkým 

známym účastníkom konania a súčasne na prejedanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne 

pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

 

25.10.2022 o 09,30 hod. 

 

so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Kšinná. 
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Zároveň podľa § 88a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad vyzýva stavebníka o predloženie 

dokladov, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom 

úrade v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní. 

Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri 

tomto  ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť 

svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 

lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 

 

 

 

 JUDr. Tatiana Botková 

   starostka obce 

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

§ 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. 

 

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

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

 ______________________ 

 pečiatka a podpis 

 oprávnenej osoby 

 

Oznámenie sa doručí : 

1. Ján Šebeň, 956 41 Kšinná 330 

2. Kristína Šebeňová, 956 41 Kšinná 330 

3. Ján Múdry, A. Hlinku 1119/9, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

4. Ing. Miroslav Tuchyňa, 956 41 Kšinná 221 

5. Obec Kšinná 

6. vlastníkom susedných pozemkov a stavieb podľa listov vlastníctva č. 824, 375, 1702, 

806, 825, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou 

Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí : 

7. OÚ Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 

Bánovce nad Bebravou 

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

9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Tovarnická 2208, 955 55 

Topoľčany 

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


