
OBEC NESLUŠA

�íslo:910/2018 Kysucké Nové Mesto 08.08.2018

\]ybavuje:Z. Mar�anová

C.t. 041/433 9350

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEC: Oznámenie () za�atí stavebného konania, upustenie 0d miestneho zis�ovania

:\ ústneho pojednávania

D�a 008082018 podal Ing. Dávid Grajciar bytom Kalinov , Krásno nad

Kysucou a Ing. Jana Grajciarová, bytom Zborov nad Bystricou na stavebnom úrade

žiados� o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka a kanaliza�né prípojka“

na pozemku �.KN-C 1316 v k.ú. Nesluša. Uvedeným d�om bolo za�até stavebné konanie.

Na predmetnústavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod �. 502/2018 zo d�a

16.05.2018.

Obec Nesluša. ako príslušný stavebný úrad pod�a5 117 ods. 1 zákona �.50/1976 Zb.

oúzemnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) vznení neskorších zmien

a doplnkov oznamuje za�atie stavebného konania známym ú�astníkom konania a dotknutým

orgánom. Vzh�adom k tomu. že podaná žiados� s dokladmi a dokumentáciou poskytujú

dostato�nýpodklad pre posúdenie navrhovanej stavby. upúš�a vzmysle ; 61 ods. 2

stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zis�ovania.

Ú�astnícikonania môžu do podkladov nahliadnu� a svoje námietky & pripomienky uplatni�
najneskôr do 7 pracovných dní odo d�a doru�enia tohto oznámením inak k nim nebude

prihliadnuté. K pripomienkam & námietkam, ktoré boli alebo mohli by� uplatnené
vúzemnom konaní sa vstavebnom konaní neprihliada. Vrovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská aj dotknuté orgány. Ak v ur�enejlehote svoje stanoviská neoznámia pod�a5 61

ods.6 stavebného zákona predpokladá sa. že so stavbou súhlasia.



2

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnu� na stavebnom úrade — Spolo�nýobecný
úrad, pracovisko vasuckom Novom Meste (so sídlom vbudove Hasi�skej stanice

vasuckom Novom Mesto), ul. Družstevná �. 1052, 1. poschodie, �. dverí 224

v stránkové dni - pondelok, streda, piatok.

Ing. Zuzana Jancová

starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí by�vyvesená v súlade s ust. & 26

zákona �.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní

na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša.

40
..'Vyvesené d�a : ..... Zvesené d�a :

Pe�iatka a podpis oprávneného záštnýäfa�c�x

Doru�í sa:

1. Ing. Dávid Grajciar, Kalinov 994, 023 02 Krásno nad Kysucou
Ing. Jana Grajciarová, 023 03 Zborov nad Bystricou 627

Marián Šarlina,023 41 Nesluša �. 1017

Marián Hrubý & Mária Hrubá, 023 41 Nesluša �. 821

Martin Valjašek, 023 41 Nesluša �.958

Stanislava Janá�iková,023 41 Nesluša �.931

Daniel Kopták, Komenského 1310, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Miroslav Kopták, 023 41 Nesluša �.931

Neznámym vlastníkom pozemku �.KN-C 1318/2 sa oznamuje verejnou vyhláškou
9. KubisArchitekti s.r.o., 111g.Daniel Kubiš, Borinka 362, 900 32 Borinka (projektant)
10. Okresný úrad Žilina,pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/338, 010 08 Žilina
1 1. Stredoslovenská distribu�ná,a.s., Pri Raj�ianke2927/8, 010 47 Žilina
12. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

13. SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/15,825 1 1 Bratislava

14. Obec Nesluša, starostka obce
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