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Číslo: 1/2022/000192 Dňa: 20.09.2022 
Vybavuje: Patrik Eliaš (038/7629151, patrik.elias@banovce.sk) 
 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 
 
 
Navrhovateľ Jozef Matava, 956 55 Veľké Chlievany 82  podal dňa 11.04.2022 návrh         
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu 
 

„Prístavba novej bytovej jednotky k jestvujúcemu domu s. č. 82“ 
 
na pozemkoch C-KN 207/3(E-KN 348/2), C-KN 211(E-KN 348/2), v k.ú. Veľké Chlievany. 
 
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 
 
Obec Veľké Chlievany v súlade s ustanovením § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a 
 
 

n a r i a ď u j e 
 
 
o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
 
 

20.10.2022  o 09:00 hod. 
 
so stretnutím účastníkov na Obecnom úrade Veľké Chlievany. 
 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 
úrade v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní. 
Na ústne pojednávanie stavebník prinesie (podľa § 18 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z.z.): 
a) doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (geometrický plán), 
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej 
vyhodnotenie alebo správu o výsledku komplexného vyskúšania, 

c) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri 
povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, 

d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; 
tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej 
dokumentácií overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich 
stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním, 

e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v 
podmienkach stavebného povolenia, 
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f) podrobnejšiu dokumentáciu vypracovanú ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej 
vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia, 

g) stavebný denník. 
 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a záväzné stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. 
 
 
 
 
 Bc. Zuzana Flórová 
 starostka obce 
 
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 
1. Jozef Matava, 956 55 Veľké Chlievany 82 – navrhovateľ 
2. Margaréta Plachá, Strážovská 1201/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou – projektant 
3. Ing. Miloš Jakal, 956 55 Veľké Chlievany 153 – stavebný dozor 
4. Obec Veľké Chlievany 
5. Všetkým podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. E-KN 348/2, na ktorom je 

stavba umiestnená doručované verejnou vyhláškou 
6. Obec Veľké Chlievany 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 18 ods. 3 zákona   
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Verejná vyhláška bude 
vyvesená podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Veľké 
Chlievany. 
 
Vyvesené dňa 20.09.2022 
Zvesené dňa ........................... 
 ______________________ 
 pečiatka a podpis 
 oprávnenej osoby 
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