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Obec Močenok, IČO 00 308 439 

so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok 

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce 

 

Vec 

- OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia 

a upustenie od ústneho pojednávania 

__________________________________________________ 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. 

Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 24.08.2021 na tunajšom úrade žiadosť 

o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:  

 

„Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry“ 

v Ul. Balajka v Močenku 

 

na pozemkoch parcely reg. „C“ č. 6919/484, 6919/495, 6919/517, 6919/531, 6919/607 a  

6919/611 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok pod číslom OcUMOC-

516/2019/3214 zo dňa 09.09.2019, ktoré nadobudlo dňa 11.10.2019 právoplatnosť. 

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) 

v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní  a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), 

v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 69 ods. 1 stavebného zákona 

 

o z n a m u j e 

začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Platnosť stavebného povolenia 

bude predĺžená o ďalšie dva roky. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a jedná sa 

iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa už na prerokovanie návrhu 

uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tej doby nedošlo 

k zmene pomerov v území a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a 

žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v súlade s § 61 ods. 

2 stavebného zákona  

 

u p ú š ť a 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
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Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

 

V rovnakej lehote v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány. 

 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na 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, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v obecnom úrade v Močenku počas 

úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h. 

 

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

moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

                         PaedDr. Roman URBÁNIK 

                                                                                      starosta obce 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 61 

ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých 

pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom 

doručenia. 

Vyvesené dňa: ............................................             Zvesené dňa: .............................................. 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa ............................. 

 

 

       ……………………………………………

                            pečiatka a podpis 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

 

účastníkom konania verejnou vyhláškou 

1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 

Močenok 

2. STAVPROS NR s.r.o., Ing. Miloš Gontko, Farská 46, 949 01 Nitra 

3. ostatným účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov 
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a stavieb na nich, dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ parcela č.: 6915/42, 6915/43, 

6915/44, 6915/63, 6919/31, 6919/78, 6919/80, 6919/86, 6919/88, 6919/89, 6919/91, 

6919/99, 6919/104, 6919/111, 6919/112, 6919/115, 6919/118, 6919/119, 6919/125, 

6919/131, 6919/133, 6919/146, 6919/153, 6919/154, 6919/158, 6919/185, 6919/210, 

6919/221, 6919/229, 6919/271, 6919/281, 6919/291, 6919/314, 6919/353, 6919/440, 

6919/494, 6919/520, 6919/521, 6919/522, 6919/570, 6919/582, 6919/583, 6919/606, 

6919/619, 6919/624, 6919/626, 6919/646, 6919/655, 6919/659, 6919/661, 6919/668, 

6919/684, 6919/686, 6919/706, 6919/723, 6919/671, 6919/674, 6919/687, 6919/711, 

6919/627, 6919/609, 6919/713, 6919/313, 6919/695, 6919/675, 6919/476, 6919/672, 

6919/641, 6919/708, 6919/650, 6919/712, 6919/656, 6919/660, 6919/688, 6919/635, 

6919/595, 6919/673, 6919/739, 6919/121, 6919/727, 6919/735, 6919/715 a pozemok reg. 

„E“ parcela č. 6919/24. 

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní 

 

dotknutým orgánom jednotlivo 

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

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

7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava  

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

9. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok  

10. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

 

na vedomie 

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

k spisu 

 
 
 

http://www.mocenok.sk/

