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Vec 
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby spojeného so stavebným konaním
a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa  12.07.2021  podali  Martin  Suchoň  a Ing.  Katarína  Suchoňová,  obaja  bytom  Matice 
Slovenskej  404/5,  965  01  Žiar  nad  Hronom  žiadosť  o vydanie  stavebného  povolenia  na  stavbu 
„NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU“ na pozemkoch parc. čísla CKN 612/2, CKN 612/3, CKN 612/6, 
CKN 538/1 v katastrálnom území Lovča. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným 
konaním. 

Predmetom  žiadosti  o vydanie  stavebného  povolenia  je  stavba  rodinného  domu 
obdĺžnikového  pôdorysu  7x22,9m  zastrešeného  sedlovou  strechou  s výškou  hrebeňa  +4,965m. 
Rodinný  dom  bude  umiestnený  na  pozemkoch  parc.č.  CKN  612/2,  CKN  612/3,  CKN  612/6 
vo vzdialenosti 1m od pozemkov parc. č. CKN 613/4, CKN 613/3; vo vzdialenosti 2 m od pozemku 
parc.  číslo  CKN  613/2;  v najkratšej  vzdialenosti  2,92m  od  pozemku  parc.č.  CKN  595/1  a vo 
vzdialenosti 9m od komunikácie na pozemku parc. č. CKN 584/1 (Hviezdoslavova);  spevnené plochy 
budú umiestnené na pozemkoch parc. č. CKN 583/1, CKN 612/3. Rodinný dom bude napojený na 
rozvod  NN,  na  pitnú  vodu  zo  studne,  odkanalizovaný  do  nepriepustnej  žumpy  s objemom 12m3. 
Dažďové vody budú odvádzané voľne na terén. 

Obec Lovča, ktorá je podľa zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 117 zákona  číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), príslušným stavebným 
úradom  v súlade  s ustanovením  §  36  a  §  61  stavebného  zákona,  oznamuje  začatie  územného 
konania  o umiestnení  stavby  spojeného  so  stavebným  konaním  dotknutým  orgánom  a známym 
účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie  navrhovanej  stavby,  upúšťa v zmysle  §  61 ods.  2 stavebného 
zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do  podkladov  rozhodnutia  možno  nahliadnuť  na  Spoločnom  obecnom  úrade  v sídle 
Mestského  úradu  Žiar  nad  Hronom  (budova  Okresného  úradu   Žiar  nad  Hronom,  Nám.  Matice 
slovenskej  č. 8, VI. poschodie, č. dverí 90) v úradných hodinách – pondelok až piatok v čase od 7.30 
do 15.30 hod.

V súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu účastníci konania  svoje námietky uplatniť 
najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V súlade  s  §  61  ods.  6  stavebného  zákona  oznámia  dotknuté  orgány  svoje  stanoviská 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak  niektorý z dotknutých 
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím.  Ak  dotknutý  orgán  v určenej  lehote  neoznámi  svoje  stanovisko  k povoľovanej  stavbe, 
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V prípade nahliadnutia do podkladov rozhodnutia, kontaktujte zamestnanca zodpovedného za 
vedenie agendy – Ing. Maliková, prostredníctvom e-mailu: marcela.malikova@ziar.sk, príp. telefonicky 
045/6787149, resp. 0918 811 230. 
Upozornenie: 
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Stavebný  úrad  upozorňuje  účastníkov  konania,  že  v odvolacom konaní  sa  neprihliada  na 
námietky  a pripomienky,  ktoré  neboli  uplatnené  v prvostupňovom  konaní  v určenej  lehote,  hoci 
uplatnené mohli byť.

                                                                                                                         Ondrej Bahno                     
                                                                                                                         starosta obce  

Toto oznámenie je vyhotovené v 7-ich origináloch v elektronickej forme a v 11-ich origináloch 
v listinnej forme. 

Doručí sa:
1. Verejnou  vyhláškou  stavebníkovi; vlastníkom pozemku,  na  ktorom je  umiestnená  spevnená 

prístupová  plocha  parc.  č.  registra  „E“   EKN  611/2  v  k.ú.  Lovča;  vlastníkom  susedných 
pozemkov a stavieb; projektantovi a stavebnému dozoru. Zverejnenie verejnej  vyhlášky musí 
byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 správneho poriadku + príloha k verejnej 
vyhláške – situačný výkres. Zverejnenie verejnej vyhlášky uskutoční obec Lovča v zmysle § 26 
ods.2 správneho poriadku.

Obec Lovča – úradná tabuľa – zverejnenie 15 dní:

Vyvesené dňa: ........................................                    Ukončené dňa: ........................................

Internetová stránka obce Lovča – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: ........................................                  Ukončené dňa: ........................................
 

2. Martin Suchoň, nám. Matice Slovenskej 404/5, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Ing. Katarína Suchoňová, nám. Matice Slovenskej 404/5, 965 01 Žiar nad Hronom 
4. Vlastimil Pač, Pod Donátom 897/12, 965 01 Žiar nad Hronom
5. Mgr. Lýdia Pačová, Pod Donátom 897/12, 965 01 Žiar nad Hronom 
6. Jozef Košta, Hviezdoslavova 116, 966 21 Lovča
7. Cyril Košta, Hviezdoslavova 116, 966 21 Lovča 
8. Hlaváč Ján, M.R.Štefánika 459/7, 965 01 Žiar nad Hronom
9. Ing. Rastislav Murgaš, J. Kráľa 29/23, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Ing. Adriana Sviržovská, Jesenského 27, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Združenie Urbár Pasienka, pozemkové spoločenstvo Lovča, Nám. SNP 48, 966 21 Lovča
12. obec Lovča, Geromettova č. 95, 966 21 Lovča
13. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

- odbor starostlivosti o životné prostredie
- pozemkový a lesný odbor

14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. Stredoslovenská  vodárenská  prevádzková  spoločnosť,  a.s.,  Partizánska  cesta  5, 

974 01 Banská Bystrica
18. Slovenský  vodohospodársky  podnik,  š.p.,  Odštepný  závod  BB,  Partizánska  cesta  69, 

974 98 Banská Bystrica

2


