
 

 O B E C     P R E Č Í N  

Obecný úrad  v Prečíne  č. 304, 018 15 Prečín   

 

Číslo: 409/2021-002 TS1-20                                                             V Prečíne, dňa 16. 06. 2021 

 

 

 

OZNÁMENIE 
o začatí konania o odstránení stavby podľa ustanovenia § 88 ods. 3 stavebného zákona 

a podľa § 18 v spojení s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), verejnou vyhláškou 

 
 

  Vlastníci stavby: Mgr. Miroslava Kozáčková, rod. Babincová a Jarmila Babincová, 

rod. Pavlovičová, obidve bytom 018 15 Prečín č. 395, podali dňa 01. 06. 2021 na tunajšom 

úrade  žiadosť o povolenie odstránenia stavby:  „Rodinný dom s. č. 125 s príslušenstvom 

(stodola a maštaľ)“ na pozemku KNC parc. č. 27, v katastrálnom území  Prečín, v obci  

Prečín. 
Obec Prečín ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 

zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie    

a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; začína správne konanie o odstránení stavby; 

v súlade s ustanovením § 88 ods. 3 stavebného zákona z dôvodu: výstavby nového rodinného 

domu. 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby. 

O začatí konania Vás podľa § 18 ods. 3 v spojení s ust. § 26 zákona o správnom konaní                      

č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyrozumievame. Pretože sú 

stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku upúšťa od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania.  

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania a pre veľký počet 

účastníkov konania, oznamuje sa začatie konania o povolení odstránenia stavby verejnou 

vyhláškou podľa § 26. zákona o správnom konaní  č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a  pripomienky najneskôr do                        

10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom 

v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34, na 3. podlaží, č. dverí 326  v stránkové dni 

(pondelok ,streda). 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením Vás prosíme, aby 

ste uprednostnili telefonickú alebo písomnú komunikáciu, nahliadnuť do spisu bude 

možné po dohode s pracovníkom SOU, tel. č.: 042/432 60 66 (t.j. pondelok a streda). 

 Dotknuté orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote,            

v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. 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. 
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Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa ust. § 26 správneho poriadku 

sa doručenie verejnou vyhláškou  vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí  po dobu  15 dní  na 

úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a  na web stránke obce.  Posledný deň 

tejto lehoty je dňom doručenia.  

 
 

 

 

 

 

Anton Lagíň 
            starosta obce 

 
 

 

 

Doručí sa: 

Účastníkom konania: do vlastných rúk 

1) Mgr. Miroslava Kozáčková , 018 15 Prečín č. 395 

2) Jarmila Babincová, 018 15 Prečín č. 395 

Stavebný dozor :  

3) Ing. Štefan Mrenka, Kysucký Lieskovec 334, 023 34 Kysucký Lieskovec  

4) Vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností: 

- Ján Kojiš, Zakvášov 1553, 017 01 Považská Bystrica 

- Obec Prečín, zastúpená starostom obce 

5) Ostaným účastníkom konania  -  vlastníckom susedných pozemkov a nehnuteľností 

doručenie verejnou vyhláškou 

 

Dotknutým orgánom: na vedomie 

6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 

1130/50 

7) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Považská  Bystrica 

8) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie   

9) Obec Prečín (ako cestný správny orgán) 

10) Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47  Žilina, Pri  Rajčianke 2927 

11) Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava 

12) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Ul. J. Červeňa 34,  P.O. Box 18, 

971 06 Prievidza 

13) Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

26 

14) Považská vodárenská spoločnosť a.s. , 017 01 Považská Bystrica, Ul. Nová  č. 133 


