
OBEC NESLUŠA

Číslo: 110/2017 Kysucké Nové Mesto 25.01.2017
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VEREJNA VYHLASKA

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania-

Dňa 25.01.2017 si uplatnili Ivana Kubičková Birkusová, bytom Kysucké Nové
Mesto, ul. Matice slovenskej 988/4 a manžel Tomáš Kubička, bytom Žilina, Bytčianska
41/51 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Novostavba rodinného domu, žumpa, vodovodná prípojka a garáž"
na pozemku č. KN-C 3244/244 (podľa nového geometrické plánu na odňatie pozemku
z poľn. pôdy) v k.ú. Nesluša.
Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou pod
č. 1454/2016 zo dňa 14.11.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2016 ..

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších zmien
a doplnkov v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu
ústne pojednávanie na deň

14.02.2017 (utorok) o 8,30 h,

ktoré sa uskutoční na stavebnom úrade - Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kysuckom
Novom Meste (so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná
č. 1052, Kysucké Nové Mesto - l. poschodie, č. dverí 224.

Účastníci konania môžu nahliadnut' do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade
- Spoločný obecný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto, ul. Družstevná č. 1052. Svoje
námietky a pripomienky si môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na
neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa
v stavebnom konaní neprihliada.
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Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov
potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad najeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.

Obec UIA
spoločný obec-iý úrad c:

pracovisko v Kysuc ~Or'lNovorr 'vieste
Družstevna 1052 024 C' 1\yslJ(,~t "/QYe l,Aest

Ing. Zuzana Jancová
1t..J starostka obce
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené v súlade s ust. § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Nesluša.
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Doručí sa: -----------*
1. Ivana Kubičková Birkusová, ul. Ma ':1c lo ej 988/4,02401 Kysucké Nové Mesto

a manž. Tomáš Kubička, Bytčianska 41/51,01003 Žilina
2. Marta Štetiarová, 023 41 Nesluša Č. 216
3. JUDr. Milan Chovanec, Na Podstrání 1283,024 Ol Kysucké Nové Mesto
4. Ing. Radoslav Bočej, Jesenského 1180/2,024 1 Kysucké Nové Mesto
5. Ing. Ján Vojtek, Májova 1144,022 Ol Čadca (projektant, stavebný dozor)
6. Neznámym vl~stníkom pozemku Č. KN-C 3244/23 - verejnou vyhláškou
7. Okresný úrad Zilina, pozemkový a lesný odbor, A. Kmeťa 17,010 Ol Žilina
8. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218
9. SSE-Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8,01047 Žilina
10. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 8) 7 62 Bratislava
ll. Obec Nesluša, starostka obce

Vybavuje. Z. Marčanová
Č.t. 04l/433 9350


