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OBEC LUTILA 
Štefánikova č.84, 966 22 Lutila 

Stavebný úrad 
 

 

 
Podľa rozdeľovníka  

 

 

 

 
Váš list/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka   Lutila 
09.11.2022  273/2022  Bc. Pittnerová   14.11.2022 
      eliska.pittnerova@ziar.sk 

045/6787112 
 
 
 
Vec  
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie - verejnou 
vyhláškou 
 

Dňa 09.11.2022 podalo Mesto Žiar nad Hronom, so sídlom  Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad 
Hronom v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Antalom návrh na kolaudáciu stavby „INS 
FTTC/B Mesto Žiar nad Hronom“ na pozemkoch parc. čísla - CKN 1798/91, CKN 1798/62            
(EKN 530/2), CKN 1798/1 (EKN 530/2), CKN 1798/107, CKN 1798/109, CKN 1798/146,                   
CKN 1798/118, CKN 1798/119, CKN 710/1 (EKN 530/2), CKN 1149/5, CKN 2035, CKN 2037/1        
(EKN 860/2), CKN 1971/1 (EKN 860/2), CKN 1971/3, CKN 1638/2 (EKN 877/1), CKN 1640/5       
(EKN 1/1), CKN 69/1, CKN 276/1, CKN 279/1, CKN 1965/2 (EKN 877/1), CKN 2034/60 (EKN 877/1), 
CKN 2034/2 (EKN536/1), CKN 1184/13, (EKN 154/1), CKN 1961/1, CKN 1960, CKN 1959,            
CKN 873/4, CKN 287/9  v katastrálnom území Žiar nad Hronom, obec Žiar nad Hronom (nová optická 
wifi), na ktorú vydala obec Lutila rozhodnutie o umiestení stavby dňa 19.08.2021 pod č. sp. 53/2021.  

 
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. 

 
Obec Lutila, ktorá je podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 119 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným 
úradom, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona 

 
nariaďuje  

 
k  predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
 

 15.december 2022 o 10.00 hod. 
 
so stretnutím pozvaných na spoločnom obecnom úrade v sídle Mestského úradu Žiar nad Hronom 
(budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej  č. 8, VI. poschodie, č. dverí 83) 
 

Na ústne konanie navrhovateľ pripraví doklady v zmysle § 18 vyhl. MŽP SR  č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v sídle 

Mestského úradu Žiar nad Hronom (budova Okresného úradu Žiar nad Hronom, Nám. Matice 
slovenskej  č. 8, VI. poschodie, č. dverí 91) v úradných hodinách - pondelok a streda v čase od 7.30 
do 15.30 hod. a na ústnom pojednávaní. 

 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
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Upozornenie: 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 
 
 
 
 

Ján Pružina 
starosta obce  

 

 

 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou: 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania - stavebník, vlastníci susedných pozemkov             
a stavieb (v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení 
neskorších predpisov). Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 
15 dní spôsobom v mieste obvyklým a zverejnení sa na internetovej stránke mesta Žiar nad Hronom. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v 
zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. 
 
Mesto Žiar nad Hronom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: ...................................    Zvesené dňa:..................................... 

       
 
 
Oznámenie sa doručí: 
1.  Účastníci konania verejnou vyhláškou 
2. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, primátor mesta 
3. Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, kancelária primátora,  

- oddelenie mestských projektov 
       - OŽP a I (Ing. Gendiarová, Ing. Baranec) 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom 
5. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom 

- odbor starostlivosti o životné prostredie 
- odbor krízového riadenia 
- pozemkový a lesný odbor 
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 


