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VEREJNÁ   VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENIE 
o začatí konania o zmene v užívaní stavby 

a o nariadení ústneho pojednávania a miestnu ohliadku 
 

Navrhovateľ: Zuzana Markotánová nar. 17.10.1984, bytom Hrnčiarske Zalužany 326 podal dňa 

26.06.2019 na Obecnom úrade v Hrnčiarskych Zalužanoch žiadosť na vydanie povolenia zmeny účelu 

užívania stavby rodinného domu súp. č. 111, na KN-C parc.č. 541 k.ú. Hrnčiarske Zalužany na 

budovu pre obchod a služby. Vlastnícke právo k uvedenej nehnuteľnosti je preukázané LV č. 964. 

Dňom podania návrhu  začalo konanie o zmene v užívaní stavby. 

 
Účastníci konania: Zuzana Markotánová, bytom Hrnčiarske Zalužany 326, Adriana Križová, 
Hrnčiarske Zalužany č. 283, Janka Frančoková, Hrnčiarske Zalužany č. 112 a ďalší  vlastníci 
najbližších pozemkov a stavieb, ktorých je veľký počet,  ďalší známi a neznámi účastníci konania – 
fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám môžu byť 
rozhodnutím priamo dotknuté - v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou. 

 
Popis stavby: Jedná sa o zmenu účelu užívania rodinného domu súp.č. 11 na KN-C parc.č. 

541 katastrálne územie Hrnčiarske Zalužany na budovu pre obchod a služby. Ide o jednopodľažnú 
budovu   so sedlovou strechou pokrytou keramickou škridľou. Pôvodný stav – 3 izby, komora, sklad, 
šatník,  navrhovaný stav: miestnosť pre pohostinstvo, WC muži, WC ženy, WC ženy. Zmenou 
užívania sa nezmení vonkajší vzhľad budovy, podlahová plocha sa pri zmene účelu nezmení. Pred 
budovou  bude odstavná plocha pre 4 motorové vozidlá, ďalšie odstavenie motorových vozidiel je 
možné aj na parkovisku pri budove obecného úradu. Vykurovanie pôvodné, kanalizácia napojená 
existujúcou kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, rozvod vody napojený na verejný 
vodovod, elektrická prípojka existujúca vzdušná. Priestory majú prirodzené vetranie oknami. 

Obec Hrnčiarske Zalužany nemá schválený územný plán obce. 
 
Obec Hrnčiarske Zalužany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa v zmysle § 

117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov oznamuje v súlade s § 80,  85 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 18, 21 zák.č. 
71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní 

nariaďuje 

ústne pojednávanie a miestnu ohliadku  

na deň 05.08.2019 o 9.00 hod.  

 

so stretnutím pozvaných v zasadačke obecného úradu v Hrnčiarskych Zalužanoch. 

Do podkladov konania možno nahliadnuť v kancelárii spoločného obecného úradu v Poltári, budova 

mestského úradu, Železničná 489/1, Poltár. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky 

a stanoviská k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa v zmysle § 80 ods. 2 stavebného 

zákona na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

Ing. Branislav Nociar 
              starosta 
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Nakoľko sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, účastmníci konania alebo 
ich pobyt nie sú známi je oznámenie doručované v zmyle § 26 ods. 1 zákona o správnom konaní 
verejnou vyhláškou. Dotknuté orgány sa upovedomujú jednotlivo. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 
71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli obce Hrnčiarske Zalužany a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia  
účastníkom konania. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto 
oznámenie súčassne zverejnené na webovej stránke obce Hrnčiarske Zalužany – 
www.hrnciarskezaluzany.sk. 
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli     Zvesené z úradnej tabule 
Dátum, pečiatka, podpis     dátum, pečiatka, podpis 
 
 
 
Oznámenie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
1. Zuzana Markotánová, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 326 
2. Adriana Križová, Hrnčiarske Zalužany č. 283 
3. Janka Frančoková, Hrnčiarske Zalužany č. 112 
4. Ostatní účastníci konania  

 
Dotknutým orgánom: 
Ing. Ján Kubaliak, Školská 746/11, 987 01 Poltár (projektant) 
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Novomeského 3, 984 03 Lučenec 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petöfiho  č. 1, 984 38 Lučenec 
Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska 276/98, 974 01 Banská Bystrica 
 
 
 
Vybavuje: Mgr. Želmíra Kuzmániová 047/4308414 


