
OBEC NESLUŠA
Cislo: 757/2018 Kysucké Nové Mesto 22.06.2018

VEC : Oznámenie 0 za�atí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania -

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stredoslovenská distribu�ná, a.s. Žilina,Pri Raj�ianke2227/8,010 47 Žilina,
v zastúpení Prelmont-elektro, s.r.o. Sládkovi�ova 1972, 022 01 Cadca si uplatnila d�a
18.06.2018 na stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení

líniovej stavby:

„10829 - Nesluša — Adamovské hony pred�ženieNNK pre chaty“

na pozemku — parcelné �ísla sa neuvádzajú v katastrálnom území Nesluša.

Uvedeným d�om bolo za�até územné konanie.

Obec Nesluša, ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní & stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien
a doplnkov v súlade s ust. š 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje za�atie územného konania
verejnou vyhláškou ú�astníkom konania & dotknutým orgánom & sú�astne naria�uje
k prejednaniu návrhu ústne pojednávaniena de�

17.07.2018 (utorok) 0 13,00 h,

ktoré sa uskuto�ní na stavebnom úrade - Spolo�ný obecný úrad, pracovisko
v Kysuckom Novom Meste (so sídlom v budove Hasi�skejstanice Kysucké Nové Mesto),
ul. Družstevná �.1052, I. poschodie, �.dverí 224.

Ú�astnícikonania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnu� pred d�om ústneho
pojednávania na stavebnom úrade V Kysuckom Novom Meste v stránkové dni (pondelok,
streda, piatok ) iprí ústnom pojednávaní. Svoje námietky apripomienky si môžu uplatni�
najneskoršie prí ústnom pojednávaní.pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z ú�astníkov konania zastupova�.predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote. V ktorej môžu uplatni�svoje
námietky a pripomienky ú�astníci územného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o za�atí územného konaním neoznámí vur�enej alebo predlženej lehote svoje
stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa_ že so stavbou z h�adiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
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Stavebný úrad upozor�uje;že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky,
ktoré nebudú uplatnené v tomto konaní, hoci uplatnenémohli by�.

Ing. Zuzana Jancová

starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky pod�a 5 36 ods. 4 stavebného zákona
a musí by�vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce
Nesluša spolu so situáciou umiestnenia stavby.
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Vyvesené d�a ...... Zvesené d�a .........................................

Pe�iatka a podpis oprávnenéljtafgšttupw ohn�:

Doru�í sa:

1. Prelmont—elektro. s.r.o., Sládkovi�ova 1972. 022 01 �adca
2. Slovenskýpozemkový fond. Búdkova 36, 817 15 Bratislava 36
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v �adci,Ul. Palárikova 1 156
4. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto. odbor starostlivosti o životné prostredie

(ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo. štátna vodná správa),
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

5. SPP-distribúcia. a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Obec Nesluša, starostka obce

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Vybavuje:Z. Mar�anová

C.t. 041/433 9350








