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OBEC  ČASTKOV 

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

Č. j.: SOÚ-1506/2021-PEA                                                                                 V Senici dňa 27.08.2021 
Vybavuje: Ing. Petrová 
Tel.: 034/6987661 
saskia.petrova@senica.sk 

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho 
pojednávania               

  
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47  Bratislava, Čulenova 6, zastúpená 
splnomocnencom: ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01  Námestovo, Miestneho priemyslu 
1085, podal dňa 26.08.2021 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „SA_Častkov, lokalita 
Havran - VNK, VNV:  SO 01 – Vedenie VN“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Častkov.      
     Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.  
Obec Častkov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 80 
stavebného zákona nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 

30. september 2021  o 11.00 hod. 
 

so stretnutím účastníkov na mieste stavby – Častkov, obecný úrad č. 35 - zasadačka. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania v úradných dňoch 
a pri ústnom pojednávaní. 
Na ústne pojednávanie navrhovateľ pripraví: 

a) doklady o geometrickom zameraní stavby, 
b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skúšobná prevádzka (§ 84 
zákona), jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,  

c) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri 
povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením, 

d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, 
e) doklady o overení požadovaných výrobkov (§ 43f zákona) a ďalšie doklady určené 

v podmienkach stavebného povolenia, 
f) podrobnejšia dokumentácia vypracovaná ešte pred začatím stavby, ak stavebný úrad jej 

vypracovanie určil v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 ods. 3 písm. a) zákona), 
g) stavebný denník. 

     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§ 80 ods. 2 stavebného zákona). 
     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
  
     Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu verejnej 
vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke 
obce (mesta). 
 
                               
                                                                         Ing. Ivan Nosko 
                                                                       vedúci SOÚ Senica   
 
 

Vyvesené dňa:27.8.2021                               Zvesené dňa: ......................................  
 
  
    
                                                                                             Mgr. Eva Černeková 
                   Starostka obce Častkov 
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Oznamuje sa: 
 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom 
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. ELSPOL-SK, s.r.o., IČO: 36433721, 029 01  Námestovo, Miestneho priemyslu 1085 
3. Ing. Tibor Ravas, Projekta, 905 01  Senica, Robotnícka 113/8 
4. Obec Častkov – starostka (2x) 
5. Trnavský samosprávny kraj, 917 01  Trnava, Starohájska 10 
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21 
8. Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47  Bratislava, Čulenova 6 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46   Bratislava 29, Prešovská 48  
10. SPP – distribúcia, a.s., 825 19  Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b 
11. Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16 
12. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
13. Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1 
14. Správa a údržba TTSK, Senica, Hurbanova 516/30 
15. Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1 
16. Inšpektorát práce, 917 01  Trnava, J. Bottu 4 
17. Spis 
 

 
 


