
Obec Smolinské 

908 42 Smolinské 
__________________________________________________________________________ 
Č.j. SOÚ-3288/2022-BAD                                             V Smolinskom, dňa 01.12.2022 
Vybavuje: Ing. Baďurová 
 
 
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania 
 
 
            Stavebník G2.com, s.r.o., so sídlom Žilina, Janka Silana 4l dňa 30.11.2022 na tunajšom 
úrade žiadosť o stavebné povolenie stavby „Nájomný bytový dom – 24 bytových jednotiek a 
technická vybavenosť “  na pozemku parc. č. 574/1, 574/2 v katastrálnom území Smolinské.  
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
            Obec Smolinské ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje 
začatie stavebného konania, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska 
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby,  
 

u p ú š ť a 
 
 
sa v zmysle § 61 odst. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  na Mestskom úrade v Šaštíne - Strážach v úradných 
dňoch.      
Účastníkov konania upozorňujeme, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Vladimír   S M O L I N S K Ý 
                                                                                                      Starosta obce 
 
Oznamuje sa: 
G2.com, s.r.o., Žilina, Janka Silana 4 
HÍLEK a spol, a.s., Senica, Vajanského 24 
Ing. Martin Duong, Šaštín – Stráže  
Roman Petráš, Šaštín – Stráže 
Peter Skala, Šaštín – Stráže 
PaedDr. Mária Skalová 
Ing. Stanislav Sýkora,  
Obec Smolinské – starosta  
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1, 010 08 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, 826 48 
ZSD a.s. Bratislava, Čulenova 6, 810 00 
OR-HZZ Senica, Priemyselná 282 
OÚ Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského  17 
OÚ Senica, odbor krízového riadenia, Vajanského 17 
OR PZ v Senici – okresný dopravný inšpektorát 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557 
 



 


