
O B E C   B E L Á  
   Belá č. 32,  943 53 Belá  

č. :   2/155-BoUSP/20Sú-Ze                                              Belá, dňa  28.07.2020 
Vybavuje/tel:   Ing. Gábor Zeman 
                      036/2851 321 

 

Verejná vyhláška 
 

OZNÁMENIE 
o začatí stavebného konania, upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania 

 
      

Obec Belá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje, že  
 
stavebník:             Koloman Varga, Kirejevská 1173/39, 979 01 Rimavská Sobota 

                   v zastúpení Gabriel Slávik, Gold Project, Kamenný Most č.470, 943 58 Kamenný Most  
 
požiadal dňa 20.07.2020 o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní na 
stavbu: 

 
názov stavby: „Garáž a Hospodárska budova - Novostavba“ 
účel:   garážovanie os. automobilov a hospodárska budova 
objekt  stavby :       SO 01 – Garáž 
   SO 02 – Hospodárska budova 

SO 03 – Spevnené plochy 
SO 04 – Žumpa + kanalizačná prípojka 

na pozemku:  č. parcely 46,/1 46/2, 46/3, 47/2, 47/5 podľa registra C KN  
list vlastníctva :   LV č. 30, 527  
k zastavanému úz. :  pozemok v zastavanom území obce 
kat. územie:  Belá 

 
Dňom podania bolo začaté spojené konanie.  
 
Obec Belá v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia aj od ústneho konania.   
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do podkladov na tunajšom stavebnom úrade. 
Svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade, 
inak sa ne neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. 
      V súlade s § 61 ods. 5 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o 
začatí stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V zmysle § 61 ods. 1 na pripomienky a 
námietky, ktoré boli, resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.  

 
 
 
 
 
                                                    
 

                                                                                                     Klaudia P i n t é r o v á  
                                                                                                         s t a r o s t k a    o b c e  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Oznámenie sa doručí :  
 
1. Koloman Varga. Kirejevská 1173/39, 979 01 Rimavská Sobota 
2. Gabriel Slávik, Gold Project, Kamenný Most č.470, 943 58 Kamenný Most 
3. Dezider Csányi, Gogoľova 11, 940 61 Nové Zámky 
 
4. Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavba s veľkým počtom účastníkov konania) :   
                 
 Obec Belá  – tabuľa oznamov 

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

 
 Internetová stránka  www.obec-bela.sk 

 
 
                           Vyvesené dňa :  ...........................................   Zvesené dňa : ........................................... 
 
 
5. Tóth Attila, Želiarsky svah 1778/27, 943 01 Štúrovo 
6. Annamária Tóthová, Želiarsky svah 1778/27, 943 01 Štúrovo 
7. Kollárová Gizela, Smetanova 1611/9, 943 01 Štúrovo 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
9. Obec Belá, 943 53 Belá č. 32 
10. Okresný úrad Nové Zámky, odbor  starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, 
11. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky, 
12. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra 
13. Obec Belá /spis 
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