
OBEC NESLUŠA

Číslo: 713/2017 Kysucké Nové Mesto 06.06.2017

, , "
VEREJNA VYHLASKA

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

Dňa 29.05.2017 si uplatnil Tomáš Lisko a Martina Lisková, obaja bytom Nesluša č.
1248 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Garáž, oporný múr a oplotenie"

na pozemku č. KN-C 912/1 a č. KN-C 912/2 v k.ú. Nesluša.

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Istavebný 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

29.06.2017 (štvrtok) o 10,00 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 - I. 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.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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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 štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na jeho 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.
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Ing. Zuzana Jancová
starostka obce
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byt' 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.

Vyvesené dňa: $.,: 4..:../!!/'f.-.. Zvesené dňa: .

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce:

Doručí sa:
1. Tomáš Lisko a Martina Lisková, 02341 Nesluša č. 1248
2. Anna Klimková, 023 41 Nesluša Č. 852
3. Rudolf Komzala, 02341 Nesluša Č. 416
4. Tomasz Diedzic, 023 02 Dunajov Č. 177
5. Markéta Dziedzic, M. R. Štefánika 856/65,01001 Žilina
6. Ing. Ján Vojtek, Májová 1144, 022 01 Čadca (projektant, stavebný dozor)
7. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218 (OPaK)
8. Obec Nesluša, starostka obce
9. Neznámym vlastníkom pozemku Č. KN-C 926 - verejnou vyhláškou

Príloha: Situácia umiestnenia stavby
Vybavuje. Z. Marčanová
Č.t. 041/433 9350



"

\O~e.n\e.c
o?

cl.

929



'.\.

\.
\
\
\\
\
i
\

Q
913

I
i
\

\

r
910

.~:25/1

a...
928

Zodp. proj. Ing~:ojte~ 1~~~~~t~,~.::ď:·._~Lsďko .' - Wesl tA Scl Okres Ic.·lJ. nes~
Nózov~javby l,.. l~~_r:i~J~.~Jo\e.Vl\e Iq por~J:!.ÚÄr p~o5n 1\4
NézóY~výkresu .. :::_,::.: ::"Jc,~~)J:~;:,~_~L~~:._~_~~J ll?ľ"C?!'",!:~~-.~~.J~i.!:'"~~_ť·~v t~~

. ,. _. :...,....,... ..••.•-.


