
 Spisové číslo: OVaŽP/2015/3659/11710-TS1-20-MOL                           Púchov  04.11.2015
Vybavuje: Ing. Molitor - č.t. 042/4650823         
                                                                                                
                                                    O z n á m e n i e                       
                   o začatí stavebného konania o predĺžení stavebného povolenia
                                             VEREJNOU VYHLÁŠKOU
__________________________________________________________________________

     Mgr. Branislav Rehák a manželka Lada, Vieska – Bezdedov 106, 020 01 Púchov podali dňa
02.11.2015 na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu
"Rodinný dom č.106 – prístavba,  nadstavba a stavebné úpravy„  na pozemku parc.č.  KN 375
registra „ C „  v kat. území  Vieska – Bezdedov. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 
     Stavebné povolenie vydalo Mesto Púchov dňa 08.11.2013 pod č.j.OVaŽP/2013/3146/7624-TS1-
20-MOL (právoplatné a vykonatelné dňa 03.12.2013).

      Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa   § 117 odst.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 ustanovením § 69 ods. 1 v spojení s § 61 ods. 4 stavebného
zákona  oznamuje   začatie konania  o predĺžení  platnosti  stavebného  povolenia dotknutým
orgánom a  účastníkom konania            
                                                       VEREJNOU VYHLÁŠKOU

s uplatnením svojich pripomienok a námietok do 30.novembra 2015.

      Nakoľko stavebnému úradu žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie,  upúšťame
v zmysle  § 61 ods.2  stavebného zákona od miestneho zisťovania.  Účastnici  konania  môžu svoje
namietky a pripomienky uplatniť najneskoršie na tomto konaní (do uvedeného termínu), inak sa na ne
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.

Do podkladov možno nahliadnúť na stavebnom úrade -  Mesto Púchov, Štefániková  821/21, 020 18
Púchov / č.dv.33, 3 - poschodie / v úradné dni (pondelok,streda,piatok).

      Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému úradu
písomnú plnú moc.             

                                                                                      Mgr. Rastislav  HENEK
                                                                                              primátor mesta

Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

tel:  042/46508 34
fax: 042/46508 26

http://www.puchov.sk
e-mail: msupuchov@puchov.sk



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

Vyvesené dňa :  05.11.2015                                       Zvesené dňa :  

Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky.

Oznámenie sa doručí :
1. Navrhovateľ : Mgr.Branislav Rehák, Vieska – Bezdedov 106, 020 01 Púchov
                              Mgr.Lada Reháková, Vieska – Bezdedov 106, 020 01 Púchov
2. Projektant : PROJEKTA, Medová 407, 020 61 Lednické Rovne
3. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
4. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb
Vlastníci susedných pozemkov:
5. Ján Ištvánik, Vieska – Bezdedov 4, 020 01 Púchov
6. Emília Ištvániková, Vieska – Bezdedov 4, 020 01 Púchov
7. Oľga Mazáková, ul.Pribinova 1170/23, 020 01 Púchov
8. Miroslav Mazák, Okružná 1427/52, 020 01 Púchov
Dotknuté orgány a organizácie:
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. SSE-Distribúcia, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8,  010 47Žilina
11. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Okresný úrad ŽP, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
13. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
14. Stavebný úrad TU

Vlastníci dotknutých nehnuteľností sú oboznámení o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou, 
z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania (§61 ods.4 stav.zákona).


