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Č. j. 61-01/2021/SÚ-OZN/Ko                                                                      V Oboríne, dňa  15.03.2021 
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

O z n á m e n i e 
začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Dňa  11.03.2021 podal stavebník Štefan Kočiš, rod. Kočiš, ul. Čepeľská 334/35, 079 01 Veľké 
Kapušany  na tunajšom úrade žiadosť o vydanie  stavebného povolenia v  stavebnom konaní na stavbu: 
Výmena strešnej konštrukcie rodinného domu a zastrešenie terasy na pozemku  reg. C-KN  parcelné č.  
469/2 v  k. ú. Oborín.   

Uvedeným dňom bolo začaté  stavebné konanie. 
Obec Oborín,  ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117 ods. 1   zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s  § 2 písm. 
e/  a § 4 ods. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy  na obce a na 
vyššie územné celky oznamuje podľa ustanovenia §61 ods. 4 stavebného zákona začatie  stavebného konania 
verejnou vyhláškou (veľký počet účastníkov konania). Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na 
stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 
2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania môžu svoje 
námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
inak k ním nebude prihliadnuté. Ak upovedomený účastník konania neoznámi  v  určenej lehote svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí.  

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté 
orgány.  Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na 
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. 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.   

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom obecnom úrade                        
vo  Vojanoch (Obecný úrad Vojany, I. poschodie, kancelária č. 4) v úradné dni a hodiny                                                             
(Utorok: 8,00 - 10,30).  Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom 
rozhodnutia, prípadne  navrhnúť ich doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.  
 
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou vyvesením v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce Oborín a zverejnením na webovom sídle obce Oborín: www.oborin.sk. 
 
                                                                                           
 
 
           Arpád  C s u r i  
                                                                                                             starosta obce 
     
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 
� Kočiš Štefan, ul. Čepeľská  334/35, 079 01 Veľké Kapušany 
� Ing. Máté Simon, SMPROING, s. r. o., P.O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany  
� Ing. Peter Simon,   Tulipánová  1025/15,  079 01 Veľké Kapušany  
� ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou 
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Úradný záznam: 
 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pre stavbu: Prístavba 
terasy k rodinnému domu bola vyvesená na úradnej tabuli obce Oborín 
 
dňa...................................................... 
 
 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
 
 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pre stavbu: Prístavba 
terasy k rodinnému domu bola zvesená z úradnej tabule obce Oborín 
 
dňa...................................................... 
 
 
............................................................ 
Pečiatka a podpis 
 
 
 
 


