
O B E C    Ž A B O K R E K Y  N A D   N I T R O U  
Spoločný obecný úrad Partizánske,  pracovisko Partizánske, Nám. SNP 212/4 

Číslo: SOcÚ – 326/2022/ SP- U9/1                                                         V Partizánskom, dňa: 27.10.2022                
Vybavuje :  Ing. Ladislav Ondruš 

 
     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zá-
kon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. 
 
                                                                         
                     
 
 
     
 
 
Vyvesené dňa: ………………………….                                                  Zvesené dňa: ………………………. 
 
 
 
                                                               ………………..………………… 
                                                                Odtlačok pečiatky a podpis  
                                                                       oprávnenej osoby                                      
 

 
 
 
 
 

O z n á m e n i e 
    o začatí  konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od miestneho zisťovania. 

 
 
 

      
 
Obec Žabokreky nad Nitrou ako príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ozna-
muje, že stavebník: „Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava“, podal dňa 
04.10.2022 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením líniovej stavby „PE Žabokreky , VNK, TS, NNK- Pre-
stavba Športcentra na bytový dom“, na pozemku v rámci intravilánu obce Žabokreky nad Nitrou – kat. 
územie Žabokreky nad Nitrou, konkrétne na pozemku reg. „C“  parc.č. 1031, 614/3, 374/1, 345, 334/1 
k stavebnému povoleniu č. SOcÚ -354/2018/SP/-U9/2  zo dňa 10.09.2018. Uvedeným dňom bolo začaté ko-
nanie o umiestnení stavby. 
 
Zmena stavby spočíva: 

• Doplniť pac. KN „C“ 967, 583/1, 683 k.ú. Žabokreky nad Nitrou vzhľadom na to, že elektrické ve-
denie bude cez tieto parcely prechádzať 

 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred dokončením v súlade s § 36 a § 61 a 

68 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 
          
      Obec Žabokreky nad Nitrou, Spoločný obecný úrad Partizánske  v súlade s ustanovením § 61 ods.1 zá-
kona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších 
predpisov, oznamuje začatie  konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom štátnej 
správy a obci a známym  účastníkom konania a súčasne  podľa § 61  ods. 2 stavebného zákona upúšťa od 
miestneho zisťovania nakoľko sú dobre známe pomery staveniska  a žiadosť poskytuje dostatočný podklad 
pre jej posúdenie. 
      Tunajší úrad určuje lehotu na vyjadrenie sa účastníkov konania do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred ústnym konaním na Spoločnom obecnom úra-
de v Partizánskom Námestie SNP 214/4, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a piatok). 

     Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doruče-
nia tohto oznámenia, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. 

    V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a mesto v mieste stav-
by. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší úrad 
o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.  

     Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo pre-
dĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomo-
censtvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                           
v.z. 

                                                                                           Cyril Cabadaj 
                                                                                                        starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámenie sa doručí: 
 
1. Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
2. Ing. Hain Jozef, Rudová 1417/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
3. Slovak Telecom a.s., Poštová 1, 010 08 Žilina 
4. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
5. Obec Žabokreky nad Nitrou, starosta obce 
6. SPP a.s. - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany 
8. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, J. Červeňa 34, 971 06 Prievidza 
9. Okresný úrad  Partizánske, odbor starostlivosti o ŽP – ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, ŠVS,  
10. Okresný úrad  Partizánske, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01 PE 
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Partizánske 
13. Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 
14. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
15. Slovenská správa ciest Bratislava, P.O.Box 19, Bratislava 29, PSČ 926 19 
16. Inšpektorát práce, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 
17. OO PZ Partizánske, odbor poriadkovej a dopravnej polície, Februárová 651/7,  958 01 Partizánske, 
18. a/a 


