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Spisové číslo: Výst.2013/01448-TX1-A/10                                                  Púchov, 16. 04. 2013 
Vybavuje: Ing. Kováčiková - č.t. 042/4650846 
 

 
Vyvesené dňa :.............................................      Zvesené dňa .................................................... 
 
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ....................................................................................... 
 

 
O z n á m e n i e 

   o začatí stavebného konania podľa § 61 odst. 4 stavebného zákona 
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

 
 

     Daniela SADLOŇOVÁ a manžel Ivan SADLOŇ, Požiarna č. 1644/14, Púchov podal 
dňa 28. 03. 2013 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu " Rodinný dom o 1 b.j. “ + inž.siete, na pozemku parc.č. KN 277, 271/2, 278 
registra „C“ v kat. území Nosice. 
 
      Uvedeným dňom sa začalo stavebného konanie.  
      Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) 
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a 
bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 61 ods. 4/ 
stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania  

 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
 
a súčasne n a r i a ď u j e na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie spojené s 
miestnym zisťovaním na deň: 
 

17. mája  2013 / piatok /  o 8,30  hod.  
 
so stretnutím na mieste stavby. 
 
      Stavebný úrad podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona  spojil  územné  konanie  so  
stavebným  konaním. 
      Prípadné pripomienky a námietky súvisiace s umiestnením stavby si možno uplatniť na 
tomto konaní. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené  v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť pred dňom ústneho konania /v stránkové 
dni: pondelok, streda, piatok / na tunajšom úrade a pri ústnom konaní. 
      Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na tomto 
konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány štátnej správy. Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle 
§ 61, ods. 5 stavebného zákona ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi 
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 
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      Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
stavebnému úradu písomnú plnú moc.              

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta. 

 
 
 
 

                                                                                        Mgr. Marián  MICHALEC 
                                                                                                primátor mesta 
 

Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, v miestnej časti 
Nosice a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

 
 
                                                       

 
 
 
Oznámenie sa doručí : 

1. Žiadateľ: Ivan SADLOŇ a Daniela SADLOŇOVÁ, Požiarna č. 1644/14, Púchov  
2. Projektant: Ing. Zuzana Jurigová, Dohňany č. 301 
3. Stavebný dozor: Ing. Peter Dúbravka, 018 15 Bodiná č. 106 
Vlastníci susedných nehnuteľností: 
4. Ing. Pavol Gabčo, Ul. Moravská č. 1636/33, Púchov – parc.č. KNC 267, KNC 266/1 (KNE 86) 
5. Anton Gabčo, P.J. Šafaríka 898/8, 971 01 Prievidza III – Necpaly – parc.č. KNC 267, KNC 

266/1 (KNE 86) 
6. Ing. Danica Kubíková, Štefánikova 870/1, Púchov – parc.č. KNC 266/2 
7. Milan Gabčo, Nosice č. 78 – parc.č. KNC 272 
8. Mária Gabčová, Nosice č. 78 – parc.č. KNC 272 
9. Anna Pechová, Nimnica č.8 – parc.č. KNC 275 (KNE 1316/75) 
10. Ján Pojezdal, Vajanského č. 157/31, Púchov - parc.č. KNC 275 (KNE 1316/75) 
11. Vlastníci pozemku parc.č. KNC 276 (KNE 76) – LV č. 2969 – oznámenie verejnou vyhláškou 

z dôvodu velkého počtu účastníkov konania ( § 61 ods.4 stavebného zákona) 
12. Vlastníci pozemku parc.č. KNC 1341/1 (KNE 78), KNC 288/1, 289 (KNE 77) – neznámi 

vlastníci – oznámenie verejnou vyhláškou 
Dotknuté orgány a organizácie : 
13. Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova č.1, Trenčín 
14. Slovak telekom, a.s. Poštová č.1,  010 18 Žilina 
15. Orange, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 
16. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 
17. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
18. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
19. SSE-D, a.s. Žilina, Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina 
20. SPP - distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
21. PVS,a.s., ul. Nová č.133, Považská Bystrica 
22. Obvodný úrad ŽP, Centrum 1/1, Považská Bystrica 
23. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, Považská Bystrica 
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Považská Bystrica 
25. Mesto Púchov, odd. BP, dopravy, CR a služieb 
26. Mesto Púchov, odd. výstavby, ÚP a ŽP 
27. Mesto Púchov, architekt mesta 
28. Stavebný úrad/TU ! 

 
- pri stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomuje  

účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods.4 SZ). 


