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OBEC VEHKÉ BIEROVCE 
Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie 

Obecný úradĽ 913 11 VeIké Bierovce č.24 
OCU VB-S2023/003-017/Ko                                                                             Veľké Bierovce, dňa 14.3.2023 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
OZNÁMENIE 

o pokračovaní v  stavebnom konaní líniovej stavby podľa §61  ods.2  a  §61 ods.4   zákona zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  

a upustenie od  ústneho pojednávania  

Žiadateľ Ing. Stanislav ŽilinčíkĽ Korzo 3468/18Ľ 010 15 Žilina, podal dňa 6.12.2019 žiadosť o  vydanie 
stavebného povolenia na stavbu:  

„Rodinné domy VeIké BierovceĽ SO 03 Účelová komunikácia“ 

na pozemku KN-C parc. č.488/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie  k.ú. VeIké Bierovce. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Obec VeIké Bierovce ako špeciálny stavebný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie podľa § 120 
ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 61 ods.2, 4 stavebného zákona, týmto  

                                                                              oznamuje 

pokračovanie v stavebnom konaní známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám. 
Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
stavby, v zmysle §61 ods.2 stavebného zákona upúšťa sa od ústneho pojednávania. 

Účastníci  stavebného konania  môžu  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Obecnom úrade vo Veľkých 
Bierovciach,  alebo u stavebníka.  Taktiež môžu účastníci konania svoje námietky písomne uplatniť na 
Obecnom úrade vo Veľkých Bierovciach a to najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. 

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 so stavbou súhlasia. 

Ak sa nechá  niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc účastníka 
konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Obecného úradu vo Veľkých Bierovciach.  

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia týmto účastníkom konania. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
Ing. Silvia Masárová 

             starostka obce Veľké Bierovce 
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Doručí sa: 
Účastníkom konania: 

1. Ing. Stanislav Žilinčík, Korzo 3468/18, 010 15 Žilina  
2. Verejná vyhláška podľa §61 ods.4 stavebného zákona - 

(3)Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred 
konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho 
pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie 
podané námietky neprihliadne.  
(4)Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, 
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.  

Na vedomie: 
3. Ing. Michal Löffler, Staničná 252/5, 013 11 Lietavská Lúčka - projektant 
4. Dohňanský Pavol, 913 11 Veľké Bierovce č. 143 
5. Dohňanský Rastislav, 913 11, Veľké Bierovce č. 311 
6. Pöltl Ingrid, 913 11 Veľké Bierovce č. 301 
7. Obec Veľké Bierovce, 913 11 Veľké Bierovce č. 24 
8. Krajský pamiatkový úrad, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Jesenského 36, 911 01 Trenčín 
10. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOH, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,     
11. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠSOPaK, Hviezdoslavova 3, 911 01 

Trenčín,   
12. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie – ŠVS, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
13. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 
14. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8 
15. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, 911 42 Trenčín, Kvetná 7 
16. Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6 
17. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
18. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 
19. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava 

 
 
1. Obec Veľké Bierovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :  
Vyvesené dňa : ..................................... Zvesené dňa : ...................................  
 
2. Internetová stránka obce Veľké Bierovce  www.velkebierovce.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :  
Zverejnené dňa : ....................................Ukončené dňa : ...................................  


