
 

 

O b e c   L u k o v i š t i a 

Obecný úrad Lukovištia, Lukovištia 26, 980 26   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Číslo:  59/2020                                                                                                    v Lukovištiach  28.04.2020 

Vybavuje: Mgr. Slováková, č.t. 047/3810212 -  renata.slovakova@post.sk 
 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 O Z N Á M E N I E 

o začatí  územného  konania o využívaní územia  a nariadenie ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním 
 

 

Navrhovateľ: NÁJOMNÉ BYTY LUKOVIŠTIA s.r.o. Pribišova 47, 841 05 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 47 345 128,  podal dňa 21.04.2020 na obec 

Lukovištia, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad) návrh o vydanie územného 

rozhodnutia o využívaní územia na pozemkoch – parcely č. CKN 444/452 (zastavaná plocha 

a nádvorie) a CKN 444/5 (trvalý trávny porast), v zastavanom území obce Lukovištia, 

v katastrálnom území Lukovištia tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je 

prílohou tohto oznámenia na nové využívanie územia:  

 

,,Obytná zóna - Lukovištia“ 

 

Jedná sa o využitie územia pre individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v obci 

Lukovištia  v celkovom počte 14 rodinných domov, vrátane technickej infraštruktúry, 

komunikácie, verejného vodovodu,  kanalizácie a elektrickej prípojky. 
 

Parcelné čísla pozemkov na výstavbu rodinných domov: CKN 444/4 (zastavaná plocha), 

CKN 444/5 (trvalý trávny porast) 
 

Parcelné čísla pozemkov na umiestnenie inžinierskych sietí: CKN 444/4 (zastavaná plocha), 

CKN 444/5 (trvalý trávny porast), EKN 9-2147 (ostatná plocha), EKN 9-2145/1 (ostatná plocha) 

podľa  LV č. 804 a LV č. 230. 

 

Obec Lukovištia, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, oznamuje začatie územného konania v súlade s ustanovením § 36 

stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania  a súčasne   

 
n  a  r  i  a  ď u  j  e    ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň   
 

28.05.2020   o 9 00 hod. so stretnutím na  Obecnom úrade v  Lukovištiach. 

 

 

Zároveň navrhovateľa vyzývame, aby do dňa ústneho pojednávania doplnil návrh o 

nasledovné:
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1. V zmysle §37, §38 stavebného zákona si navrhovateľ zabezpečí písomný súhlas vlastníkov 

horeuvedených dotknutých pozemkov (Ing. František Ištok, Piešťanská 272/102, 922 31 Sokolovec 

a obec Lukovištia) 

2. Predloží doklad o zaplatení správneho poplatku 100 € podľa položky 59 zákona o 

správnych poplatkoch. Poplatok je potrebné zaplatiť na číslo účtu mesta Tisovec – sídla 

Spoločného stavebného úradu: SK 4609000000000381263786   VS 221004 

  

 

 Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania 

Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Tisovec, pracovisko budova Sociálnej poisťovne, I. 

poschodie, č.dv.108, ul. Mikszátha č.6, 979 01 Rimavská Sobota. 
  

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakom termíne môžu oznámiť svoje stanoviská 

aj dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia,  v zmysle § 36 ods. 1 

stavebného zákona má sa za to, že so stavbou súhlasia. Toto sa netýka dotknutých orgánov, 

ktorých stanoviská zabezpečil navrhovateľ ešte pred začatím územného konania v zmysle § 

36 ods.5 stavebného zákona.   

 Vlastníci pozemkov a stavby, ktorí sú predmetom územného konania sú povinní 

strpieť miestnu obhliadku podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

a k tomu účelu ich sprístupniť. 

 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú 

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

 
 

                                     Alena S e g e d y o v á 
                                                                                                 starostka obce Lukovištia   

 

 

 

 

Doručuje sa: 
      1.    NÁJOMNÉ BYTY LUKOVIŠTIA s.r.o. Pribišova 47, 841 05 Bratislava – m.č. Karlova Ves 

 

2. Ing. František Ištok, Piešťanská 272/102, 922 31 Sokolovec 

3. Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, Hostinského 4 

4. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgány – posudzovania 

vplyvov na životné prostredie – Ing. Valigurský, orgán ŠVS, orgán ŠSOH, orgán ŠSOPaK 

5. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4,  

6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Hostinského 4, 979 01 

7. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ODI, Stavbárov 2, 979 01 Rimavská Sobota 

8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Nám.Republiky 26, 984 01 

9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobota, S.Tomášika 
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12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská 

Sobota 

13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 

14.  ENERGOTEL a.s. Miletičová 7, 821 08 Bratislava 

15. SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

16. Banskobystrický samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

Verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom 

k tomu, že sa jedná o  stavbu – v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.) a 

ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, ktorých vlastnícke a iné práva k 

pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté. 

 
 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona, 

jeho doručenie sa uskutoční vyvesením po dobu  15 dní na úradnej tabuli obce Lukovištia, 

spolu so situáciou umiestnenia stavby. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   
 

 

 
Vyvesené dňa:.........................................................               Zvesené dňa:........................... ........................... 

                          (dátum, pečiatka a podpis)                                                      (dátum, pečiatka a podpis) 

 

 

 
Príloha: 1 x situácia zmeny vo využívaní územia 
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