
Obec Smolinské 

908 42 Smolinské 

Č. j.: SOÚ-1799/2022-BAD                                        V Smolinskom, dňa 28.06.2022 
Vybavuje: Ing. Baďurová 
 
Oznámenie o zlúčení územného a stavebného konania,  
začatí stavebného konania  a nariadenie ústneho jednania 
  
       Stavebník Lukáš Macháček a manž. Jana,  bytom Smolinské     podal dňa 24.06.2022 
na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „rodinný dom, žumpa 
a prípojky“ na pozemku par. č. 925 v katastrálnom území Smolinské. 
         Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
         Obec Smolinské ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 v súlade s ustanovením § 
39a  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov oznamuje zlúčenie územného a stavebného konania, 
v zmysle § 61 oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy 
a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje 
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 
 

14. júla 2022 o 08.00 hod. 
 
so zrazom účastníkov  na mieste stavby – Smolinské - Zelnice. 
         Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na MsÚ 
v Šaštíne - Strážach v úradných dňoch a pri ústnom konaní, účastníci konania môžu svoje 
námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.  
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 
predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa 
dal zastupovať. 
         Účastníkov konania upozorňujeme, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v učenej lehote, hoci 
uplatnené mohli byť. 
 
 
 
 
                                                                                              Vladimír  S M O L I N S K Ý 
                                                                                                     Starosta obce  
Oznamuje sa: 

1. Lukáš Macháček, Smolinské  
2. Jana Macháčková, Smolinské  
3. Terézia Malá, Smolinské  
4. Andrea Masaryková, Smolinské  
5. Roman Malý, Senica,  
6. Miroslav Malý, Skalica,  
7. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 
8. Ing. Ján Tatarka, Borský Mikuláš,  
9. Obec Smolinské - starosta 
10. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava 
11. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750 
12. ZSD a.s. Bratislava, Čulenova 6, 810 00 
13. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 26, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
14. Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1, 010 08 


