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Verejná vyhláška 

Oznámenie  o  začat í  konania  o  povolenie  na  odstránenie  stavby  
a  o  povolení  s tavby v  zlúčenom územnom a stavebnom konaní  

 
Dňa 13.02.2019 bola stavebnému úradu obci Kameničany doručená žiadosť stavebníka: Kristína 

Porubská, bytom Kameničany 66, PSČ 018 54 o  povolenie odstránenia stavby: „Rodinný dom s.č. 
88“ na pozemku parc. č. KNC 47 – zast. plocha a nádvorie v k.ú. Kameničany a zároveň o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom - novostavba“ na pozemku parc. č. KNC 47 – zast. 
plocha a nádvorie, katastrálne územie Kameničany. Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie 
začaté. 

V súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, ust. § 36 ods.1 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebný úrad týmto oznamuje začatie 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 

Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon sa 
oznámenie o začatí konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené na úradnej 
tabuli obce Kameničany a zverejnené na web stránke obce www.kamenicany.sk v súlade s § 26 ods. 2 
správneho poriadku. 

Vzhľadom na skutočnosť, že konanie sa týka jednoduchej stavby a podmienky jej umiestnenia sú s 
ohľadom na pomery v  území  jednoznačné, stavebný úrad  v  súlade  s  ust. § 39a ods. 4 stavebného 
zákona spája územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a v súlade s ust. § 3 ods. 
3 správneho poriadku a § 88 ods. 3 stavebného zákona s konaním o odstránení stavby a zároveň 
vzhľadom na to, že si to nevyžaduje povaha veci a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie odstránenia stavby a vydania stavebného povolenia v súlade s ust. § 21 ods. 1 správneho 
poriadku, § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a aj od 
ústneho pojednávania.   

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadať v lehote určenej pre 
uplatnenie námietok a pripomienok na SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1 v pracovných dňoch po dohovore 
s p. Polešenským na tel. č. 0905 869677, 042/4492730, e-mail: obec.pruske@stonline.sk. Účastníci 
konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia na stavebnom úrade obci Kameničany, 018 54 Kameničany 39, inak sa 
na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknute orgány. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

 
 
 

  Igor Daško 
 starosta obce 
Doručuje sa: 

Účastníkom konania: 
1. Kristína Porubská, 018 54 Kameničany 66 
2. Martin Bagín, 018 54 Kameničany 90 
3. Monika Bagínova, 018 54 Kameničany 90 
4. Obec Kameničany, 018 54 Kameničany 39  
5. Ing. Daniel Burdej, 018 53 Bolešov 467 (zodp. projektant, stav. dozor)  
6. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou 

Dotknutým orgánom:   
1. OÚ Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava  
2. SSE - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
4. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Pov. Bystrica  

Na vedomie: SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1 
Co: spis 
 
 



Vyvesené dňa 15.02.2019 Zvesené dňa ..............................  


