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OBEC CEROVÁ 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

 
Č. j.: SOÚ-481/2020-PEA                                                                                   V Senici dňa 31.01.2020 
Vybavuje: Ing. Petrová 
Tel.: 034/6987661 
saskia.petrova@senica.sk 

 

 
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o upustení 
od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou 
 
 
Ferdinand Konopa (nar. xx.xx.xxxx) a manž. Júlia Konopová, r. Hološková (nar. xx.xx.xxxx), 
bytom 906 33  Cerová 237, zastúpený splnomocnencom: Ing. Juraj Bessenyei (nar. xx.xx.xxxx), 
bytom 082 21  Veľký Šariš, Slovenská 42 a Erika Digoňová (nar. xx.xx.xxxx), bytom 080 01  
Prešov, Kúty 14A, podali dňa 30.01.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu 
„Rodinný dom, žumpa a prípojky sietí“ na pozemkoch parc. č. 1739/3, 1737/32 (KN-C) 
v katastrálnom území Cerová – Lieskové v spojenom územnom a stavebnom konaní.                     
     Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
 
Obec Cerová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 stavebného 
zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona   

upúšťa 
 

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 
stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.  
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v úradných dňoch.      
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke obce (mesta). 
 
 
      
                                                                            Ing. Ivan Nosko 
                                                                          vedúci SOÚ Senica 
 
 
Vyvesené dňa:                                                                                          Zvesené dňa: 
 
31.01.2020 
 
 
                                                                                                                  Odtlačok pečiatky a podpis 
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Oznamuje sa: 
 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym 
účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. Erika Digoňová, 080 01  Prešov, Kúty 14A 
3. Ing. Juraj Bessenyei, 082 21  Veľký Šariš, Slovenská 42 
4. Ing. Lukáš Michalčák, 919 29  Malženice 257 
5. Urbárska lesná spoločnosť PS Cerová, 906 33  Cerová 281 – Ing. Stanislav Vittek 
6. Obec Cerová – starosta (2x) 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47  Bratislava, Čulenova 6 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  
9. SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 
10. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1 
11. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 
12. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
13. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1 
14. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1 
15. spis 
 


