OBEC
Č.k. 930/2021-01

NESLUŠA
Kysucké Nové Mesto dňa 07.10.2021

Vybavuje: Čierňava
č.t. 041 4339351

Podľa rozdeľovníka
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho
pojednávania
Na tunajšom stavebnom úrade si uplatnil stavebník Vladimír Raček a Mária Račková, 023 41
Nesluša č. 498 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu:

,,Hospodárska budovu (Garáž a Kotolňa) a nádrž na úžitkovú vodu“
na parcele KN-C 2964/1 a 2965/2 v k.ú. Nesluša.. Dňa 25.05.2007 vydala obec Nesluša stavebníkom
oznámenie k ohlásenej drobnej stavbe č. 12/2007/ŠK, že obec Nesluša nemá námietky proti
uskutočneniu drobnej stavby – hospodárska budova. Stavebníci uskutočnili ohlásenú drobnú stavbu
v rozpore s oznámením obce Nesluša. Dňom podania žiadosti začalo konanie o dodatočnom povolení
stavby.
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.
§ 88a ods. 7, primerane podľa ust. § 61 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom
povolení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s § 18 ods. 3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel a doplnkov (ďalej len „správny
poriadok“) a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň

04.11.2021 (štvrtok) o 14,00 hod.,
so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade Spoločný obecný úrad, pracovisko v Kys. Novom Meste
(so sídlom v budove Hasičskej stanice Kysucké Nové Mesto), ul. Družstevná č. 1052, Kys. N. Mesto
– II. poschodie, č. dverí 324.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na stavebnom úrade
- Spoločný obecný úrad Rudina, pracovisko v Kys. N. Meste /so sídlom v budove Hasičskej stanice
Kys. N. Mesto/, ul. Družstevná č. 1052, Kys. N. Mesto na II. poschodí, č.dv. 324 v stránkové dni:
pondelok od 07:00 do 11:00 hod, od 12:00 do 15:00 hod. a streda od 07:00 do 11:00 hod, od 12:00 do
16:00 hod. , poprípade iný vopred dohodnutý termín i pri ústnom konaní.
Účastníci konania si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý
orgán v určenej alebo predĺženej 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.

Ing. Zuzana J a n c o v á
starostka obce

Doručí sa :
1. Účastníkom konania - verejnou vyhláškou. Oznámenie musí byť vyvesené v súlade s ust. § 18
ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.

Vyvesené dňa : ...........................................

Zvesené dňa: ....................................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu
potvrdzujúci vyvesenie a zvesenie:

Na vedomie
3. Vladimír Raček a Mária Račková, 023 41 NESLUŠA č. 498
5. Lisko Jozef a Anna Lisková r. Lisková, 023 41, NESLUŠA č. 497
7. Lisko Jaroslav a Mária Lisková, 023 41, NESLUŠA, č. 497, SR
8. Obec Nesluša, 023 41, Nesluša, č. 978, SR
9. Ján Vojtek, 023 41 Nesluša 230 (projektant a stav. dozor)
Dotknutým orgánom:
10. Stredoslovenská distribučná a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
11. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
12. Krajský pamiatkový úrad
13. Co: Spis

Príloha : situácia stavby
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