
OBEC HORNÁ BREZNICA 
020 61 Horná Breznica 78 

___________________________________________________________________________ 
Č. j. SÚ-243/2021-04-TS1-20      Horná Breznica 30.09.2022  
 
 
 
Oznámenie o zverejnení stavebného povolenia verejnou vyhláškou 
 
 
 Obec Horná Breznica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), v spojení s § 27 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala dňa 23.08.2022  pod 
č. j. SÚ-243/2021-03-TS1-20 stavebné povolenie na pozemnú stavbu „„Prístrešok s dielňou – 
novostavba“ umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN C 10/1, KN C 10/2, v katastrálnom území 
Horná Breznica, obec Horná Breznica, stavebník p. Ing. Jaroslav Körmendy, bytom Májová 224/9, 
020 61 Lednické Rovne, ktoré bolo poštovou prepravou doručené účastníkom konania. Pri 
doručovaní bolo zistené. že účastník konania p. Pavel Kozáček, naposledy bytom Horná Breznica 46, 
020 61 Lednické Rovne zomrel. Túto informáciu si stavebný úrad overil na matrike.  
 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(správny poriadok) správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi 
predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a 
právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.  

Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej 
súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a 
dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k 
podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným 
osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre 
neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

Podľa § 3 ods. 4  správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa 
zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a 
použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, 
má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie 
prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. 

Podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v 
prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný 
zákon.  

 
Nakoľko nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania v predmetnej veci, doručuje 

účastníkom konania v súlade s § 26 ods. l správneho poriadku stavebné povolenie č. j. SÚ-243/2021-
03-TS1-20  zo dňa 23.08.2022 verejnou vyhláškou. 
 
 
 

Tibor Mi čko 
starosta obce 

 



Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a bude vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce Horná Breznica a zároveň na webovej stránke obce 
www.hornabreznica.eu. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 
 
 
1.Úradná tabuľa 
 
Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa .............................................. 
 
  
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ..................................................................... 
 
 
2.Webová stránka obce  
 
Vyvesené dňa .....................................  Zvesené dňa .............................................. 
    
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ..................................................................... 
 
 
Príloha: 

- stavebné povolenie SÚ-243/2021-03-TS1-20  zo dňa 23.08.2022 
 
 

- Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo 
ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon - § 26 ods. 1 správneho 
poriadku. 
- Účastníkom konania sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou. 
 
Verejnou vyhláškou sa doručí: 
1. Žiadateľ: p. Ing. Jaroslav Körmendy, Májová 224/9, 020 61 Lednické Rovne 
2. Projektant:  p. Ing. Peter Svrček – P.S – PROJEKT, Sládkovičova 1222/73, 024 01 Kysucké NM 
3.  p. Ing. Roman Židek – RZ Projekt, Hálkova 1319/26A, 024 01 Kysucké Nové Mesto 
4.  p. Mgr. Martin Valent, Javorec 586, 906 05 Sobotište 
5. Stavebný dozor: p. Ing. Peter Svrček – P.S – PROJEKT, Sládkovičova 1222/73, 024 01 KM 
Vlastníci susedných nehnuteľností: 
6. Žiadateľ 
7. p. Zuzana Körmendyová, Májová 224/9, 02061 Lednické Rovne 
8. p. Pavel Kozáček a manž. Zdenka, Horná Breznica 46, 020 61 Lednické Rovne 
9. p. Bc. Ján Poláček a manž. Zuzana, Horná Breznica 41, 020 61 Lednické Rovne 
10. Obec Horná Breznica, Horná Breznica 78, 020 61 Lednické Rovne 
 
Dotknuté orgány a organizácie: 
11. SSD, a. s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina  
12. Krajský pamiatkový úrad,  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
13. Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP,  Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
15. Obec Horná Breznica. Horná Breznica 78, 020 61 Lednické Rovne  
16. Stavebný úrad: TU! 
 
Na vedomie: 
17. p. Ing. Jaroslav Körmendy, Májová 224/9, 020 61 Lednické Rovne 
 
 


