
 

 

O B E C    V E Ľ K Ý   K Ý R  
Obecný úrad, 941 07 Veľký Kýr 

Číslo: 2016/438-02-TA                                                                                Vo Veľkom Kýre, dňa 17.08.2016 

 
 

 
O z n á m e n i e  

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 
a miestneho zisťovania 

(verejná vyhláška) 
 
 

 Obec Veľký Kýr, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení 
neskorších predpisov oznamuje, že stavebník: 
 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 
v zastúpení: HEXOTECH s.r.o., Podhájska 37, 946 03 Kolárovo 

 

podali dňa: 16.8.2016 žiadosť o vydanie  stavebného povolenia na stavbu: 
:  

 

NZ_VEĽKÝ KÝR, VNK, TS, NNK, VNV 
 
Na pozemkoch: parcely registra ″C″ - parc.č. 2092/1, 495/2, 152, 495/83, 495/77, 500/2, 392/3, 
392/11, 125/3, 1949/2, 125/6, 127/5, 122/4, katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr, 
pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 

 

a  parcely registra ″C″ - parc.č. 2092/2, 2073/1, katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr, 
pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce 

 

parcely registra E - parc.č. 500/7, katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr 
pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

 
a parcely registra E - parc.č. 2089/2, katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr 

pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

 

 Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 
 Stavebný úrad v súlade s § 61, stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a 
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 pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky a 
pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, na neskôr 
podané námietky sa neprihliadne.  
 V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán neoznámi 
v určenej  alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 
stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v zmysle § 42 odsek 5 stavebného zákona 
stavebný úrad nebude prihliadať v odvolacom konaní na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
 Do podkladov podania možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade v budove 
Mestského úradu v Šuranoch, Nám. hrdinov č. 1, č. dverí 17.    
                                                                                               
 

Ing. Judita Valašková 
starostka Obce Veľký Kýr 

 
 
 
 
 



 
 
 

2. strana oznámenia č. 2016/438-02-TA 

 
 

 
a) Oznámenie sa doručí účastníkom konania: 

 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 HEXOTECH s.r.o., Podhájska 37, 946 03 Kolárovo 
 Ing. Jozef  Vereš, Školská 1, 941 07 Veľký Kýr 
 Obec Veľký Kýr, Námestie sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 

 
b) Ostatným neznámym vlastníkom v zmysle ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou:  

Na úradnej tabuli: Obce Veľký Kýr 
 
c) Doručí sa dotknutým orgánom: 

1. Okresný úrad NZ, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky 
2. Reg. úrad verejného zdravotníctva so sídlom v NZ, Slovenská 13, 940 01 Nové Zámky 
3. OR Hasičského a ZZ, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky 
4. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 36 Nové Zámky 
5. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Podzámska 25,  

940 36 Nové Zámky 
6. ZSDi, Správa energetických zariadení STRED 
7. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky 
10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava 
13. Krajský pamiatkový úrad NR, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 
14. Reg. správa a údržba ciest NR a.s., Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta 2, 940 92 Nové Zámky 

 
 
 

Verejná  vyhláška 
 
 

 Toto oznámenie sa v zmysle § 26 zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov vyhlási ako verejná vyhláška v mieste obvyklým spôsobom, vyvesí sa na 
úradnej tabuli Obce Veľký Kýr k nahliadnutiu na dobu 15 dní a tiež sa zverejní na internetovej 
stránke obce.  
 Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia. Po zvesení obecný úrad zašle jednu 
potvrdenú kópiu stavebnému úradu späť. 
 
 
 
 
 
 

Vyvesené dňa: 23.08.2016                               Zvesené dňa: 07.09.2016 
 
 
 
 
 
 
Potvrdenie obce: ...........................................    Potvrdenie obce: ........................................ 
 Pečiatka, podpis Pečiatka, podpis 

 

 
 
 
 
 
 

 

: 035/6500 109 – Ing. Tatárová                         fax: 035/6500 108 


