Obec P o l u v s i e ,
Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, Pracovisko Nitrianske Pravno,
Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podacie číslo obce: 20/2019-165,166
V Nitrianskom Pravne dňa 06.08.2019
Podacie číslo SOcÚ: 111/2019/SP a 113/2019
Vybavuje: Mgr. Budayová
Verejná vyhláška

Zverejnená dňa:
Zvesená dňa:
Meno, podpis, pečiatka

Účastníkom konania
podľa rozdeľovníka
Vec
Oznámenie o podanom odvolaní voči spojenému územnému a stavebnému povoleniu
vydanému na stavbu „Novostavba rodinného domu, Poluvsie“ dňa 17.06.2019 pod
podacím číslom obce 20(22)/2019 (podacie číslo SOcÚ 8/2019/SP-8).
Obec Poluvsie ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov 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, vydal dňa 17.06.2019 pod podacím číslom
obce 20(22)/2019 (podacie číslo SOcÚ 8/2019/SP-8) stavebné povolenie na stavbu
„Novostavba rodinného domu, Poluvsie“, umiestnenie ktorej je navrhované na pozemkoch
KN registra „C“ parc. č. 827/2 (zastavané plochy a nádvoria), 831/2 (orná pôda) a 832
(zastavaná plocha a nádvorie, stavba rodinného domu), parc. č. 827/2 a 831/2 (odstavné
státie), parc. č. 827/2 (kanalizačná prípojka a žumpa), parc. č. 827/1 a 831/1 (prípojka NN
a prípojka vody), parc. č. 831/1 a 831/2 (domová prípojka elektriny a vody) v katastr.
území Poluvsie.
V zákonom stanovenej lehote bolo stavebnému úradu dňa 10.07.2019 (na poštu podané
dňa 09.07.2019) doručené voči vyššie citovanému stavebnému povoleniu odvolanie
účastníka konania MUDr. Márie Humajovej, bytom Poluvsie č. 103, 972 16 (na obci
zaevidované pod číslom 201/2019-165) a dňa 15.07.2019 (osobne doručené na obci
Poluvsie) odvolanie účastníka konania Anny Gromovej, bytom Nábr. S. Cyrila 26/9,
Prievidza (na obci zaevidované pod číslom 20/2019-166).
Na základe vyššie uvedeného, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 56 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
upovedomuje ostatných účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní (fotokópie
odvolaní tvoria prílohu tohto oznámenia) a súčasne im dáva možnosť vyjadriť sa k ich
obsahu v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Účastníci konania, ktorým sa oznámenie doručuje prostredníctvom verejnej vyhlášky sa
s obsahom odvolaní môžu oboznámiť na Spoločnom obecnom úrade Nitrianske Pravno,
pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18 (budova Domu služieb), v stránkové dni
- v pondelok v čase od 7,30 h do 12,00 h a od 12,30 h do 15,00 h, v stredu v čase od 7,30 h
do 12,00 h a od 12,30 h do 16,00 h a v piatok od 07,30 h do 12,00 h a od 12,00 h do 14,00
h.
Vyjadrenie k obsahu podaných odvolaní je možné doručiť osobne alebo poštou v určenej
lehote na obci Poluvsie č. 251, 972 16, alebo pracovisku stavebného úradu t.z. Spoločný
obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13.
Po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k obsahu odvolaní, zašle stavebný úrad kompletný
spisový materiál, odvolania a stanoviská z tohto doplnkového konania nadriadenému
orgánu Okresnému úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky na následné
rozhodnutie vo veci.

Martin Š u j a n
starosta obce Poluvsie
Oznámenie o podanom odvolaní sa zasiela účastníkom konania, ktorí sa môžu
v určenej lehote k jeho obsahu vyjadriť:
1. Ing. Michal Šebest, Poluvsie č. 215, 972 16, prostredníctvom PROart s.r.o., so sídlom
Kpt. Nálepku 613/10, Nedožery-Brezany
2. Obec Poluvsie v zastúpení starostom (KN-C 827/1, 827/3)
3. Jozef Šebest, Poluvsie 215, 972 16 (KN-C 831/1, KN-E 836)
4. Anna Šebestová, Poluvsie 215, 972 16 (KN-C 831/1, KN-E 830/4, 830/2)
5. Anna Gromová, Sv. Cyrila 315/26, Prievidza (KN-E 836)
6. MUDr. Mária Humajová, Poluvsie 103, 972 16 (KN-E 836)
7. Mgr. Klaudia Jendrolová, 018 52 Pruské č. 334 (KN-E 836)
8. Ing. Mgr. Margita Gromová, Bielická 81/55, Partizánske-Veľké Bielice (KN-E 836)
9. Neznámym fyzickým osobám a neznámym právnickým osobám, ktoré majú vlastnícke
resp. iné právo k pozemku KN registra „E“ parc. č. 836 v k.ú. Poluvsie v súlade s § 26
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. – správny poriadok, prostredníctvom verejnej vyhlášky
10. Veľkému počtu účastníkov konania, ktoré majú vlastnícke resp. iné právo k pozemku
KN registra „E“ parc. č. 826 v k.ú. Poluvsie, zapísaní na LV č. 593 v súlade s § 61
ods. 4 stavebného zákona prostredníctvom verejnej vyhlášky
11. PROart s.r.o. – Ing. Klopan, so sídlom Kpt. Nálepku 613/10, Nedožery-Brezany
12. Ing. Jozef Kohút, Nedožerská cesta 28, Prievidza
13. Kohút PRO s.r.o., Štúrova 314/14, 972 26 Nitrianske Rudno
14. EL-PROJEKT s.r.o., Pod Hrádkom 27A, Prievidza 5
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