
O B E C     K U C H Y Ň A  

Obecný  úrad,  900 52   Kuchyňa 220   
Č.j. SOU-K/19/349/35-Vl.                                                         V Malackách  04.04.2019  

 

 

 

Vec  

Oznámenie o začatí konania. 

------------------------------------ 

 

Dňa 02.04.2019 podali Peter Gáll, Kuchyňa 202 a Mgr. Dana Mičková, Hlavná 

614/93A, Záhorská Ves zastúpení splnomocnenou zástupkyňou Ing. Zlaticou Janečkovou, 

Kuchyňa 279  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na 

stavbu „ Rodinný dom „ na pozemku parc. č.714/6, 714/3, 714/4, 714/1, 714/2, 715 v kat. úz. 

Kuchyňa.   

  

 Obec Kuchyňa ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v 

znení neskorších predpisov v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e) zákona NR SR 

č. 416/2001 Z.z. „o prechode niektorých pôsobností o organizácii miestnej štátnej správy na 

obce a vyššie územné celky“ podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona, s 

použitím § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení 

stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Pretože sú 

stavebnému úradu dobre 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 konania. 

        

 Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V tej istej lehote dodajú 

svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 

na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 

uplynutím. V súlade s ustanovením § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej 

správy v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 

stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

        Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a oboznámiť sa s dokumentáciou stavby 

pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom úrade, pracovisko Záhorácka 2942/116 

Malacky II. poschodie č. dv. 230 ( budova Obvodného úradu Malacky )  v pondelok od 8,00 

do 15,00 hod., v stredu od 8,00 do 16,00 hod.            

  

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc.      

 

                                                                                                                                                                                         

 Toto oznámenie o začatí konania sa oznamuje verejnou vyhláškou, preto musí byť 

podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnení vyvesené po 

dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Kuchyňa. Posledný deň tejto lehoty 

sa považuje za deň doručenia. 
 

 



Známym účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí konania 

oznámené osobitne obvyklou formou.    

 

 

                                                                                         Róbert    B u j n a 

                                                                                            starosta obce            
 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
 

 

Dátum vyvesenia:                                                                   Dátum zvesenia: 

 

 

pečiatka a podpis:                                                                    pečiatka a podpis: 

 

 

Doručí sa: 
účastníci konania : 

1. Peter Gáll, Kuchyňa 202 

2. Mgr. Dana Mičková, Hlavná 614/93A, Záhorská Ves 

3. v.z.  Ing. Zlatica Janečková, Kuchyňa 279 

4. Vladimír Gáll, Kuchyňa 363 

5. Alena Gállová, Kuchyňa 363 

6. Emília Ondrovičová, Kuchyňa 204 

7. Anna Čulenová, Rumančekova 4, 821 01 Bratislava 

8. Jana Bednárová, Kuchyňa 206 

9. Ján Bednár, Kuchyňa 206 

10. Barbora Bednárová, Kuchyňa 206 

11. Zuzana Koporcová, Kuchyňa 206 

12. Martina Slobodová, K Rašeline 383/1, 906 38 Rohožník 

13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 47 Bratislava 11 

14. Projektant: Patrik Pernecký, Nám. Radlinského 969, 908 01 Kúty 

15. Stav. dozor: Ing. Zlatica Janečková, Kuchyňa 279 

16. Verejnou vyhláškou pre účastníkov konania - neznámych spoluvlastníkov susednej 

nehnuteľnosti parc.č. 710 reg. „C“ v k. ú. Kuchyňa, ktorých vlastnícke, alebo iné 

práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 

17. tu 

dotknuté orgány: 

18. OÚ v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody/, Záhorácka 2942/60 A, 

Malacky  

19. OÚ v Malackách, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 2942/60 A, Malacky  

20. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  

22. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

23. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

24. Obec Kuchyňa (ochrana ovzdušia)  
 

Vybavuje : Dana Vlčková, tel. 034/7971255 
 



 

 

 

 


