
Spisové číslo: OVaŽP-2014/3672/17932-TS1-20        V Púchove 28.11.2014  
Vybavuje: Hozdeková, č.t. 042/4650813 
 
 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 

v e r e j n o u    v y h l á š k o u 
 
 
 Na žiadosť p.  Ing. Miroslava KONCOVÉHO a spol.,  Okružná č. 1419/4, 020 01 Púchov 
bolo na tunajšom stavebnom úrade – Mesto Púchov dňa 24. 11. 2014 začaté stavebné konanie 
o povolení stavby „Vodovodná prípojka a rozvod vody, elektrická prípojka“ na pozemkoch parc.č. 
KN 2173/3, 2177, 2179/126, 2179/315, 2179/320, 2179/372, 2179/482, 2179/652, 2179/653  registra 
„C“  ako líniová stavba v kat. území  Púchov, na ktorú územné rozhodnutie vydalo Mesto Púchov 
pod spisovým číslom: OVaŽP-2014/2717/15654-TS1-20-HOZ, dňa 09. 09. 2014. 
 
 Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní 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, oznamuje začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej 
stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods.2/ cit. stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho 
konania. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr   do  29.  
decembra  2014, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány štátnej správy. 
 
 Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných 
hodinách (pondelok, streda, piatok) a svoje námietky uplatniť do uvedeného termínu. 
 Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať, pretože v zmysle § 61 odst.5 cit. 
stavebného zákona, ak  dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadísk ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Púchov spôsobom v mieste obvyklým. 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Marián   M I C H  A L E C 
         primátor mesta 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Púchov . 
 
Vyvesené dňa ..............................................  Zvesené dňa .................................................... 
 
 Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ...................................................................................... 

Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

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

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

1. Navrhovateľ:  Ing. Miroslav Koncový a spol., Okružná 1419/4, 020 01 Púchov 
2. Projektant dokumentácie pre ÚR: Ľuboš Kucej, 020 55 Lazy pod Makytou č. 624 

                                                      Anna Koreníková, Tatranská 294/11-1, 017 01 P.Bystrica 
                                                      Ing. Miroslav Šulík, 020 53 Lúky č. 27 

Vlastníci susedných nehnuteľností:  
3. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov – správa majetku mesta 
4. Vlastníci pozemkov v záhradkárskej osade Púchov Zábreh podľa LV č. 3429 v počte 74 
Dotknuté orgány a organizácie: 
5. PVS, a.s., Ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica 
6. SSE-distribúcia, a.s. Žilina, Ulica Republiky č. 5, 010 47 Žilina 
7. SPP - distribúcia, a.s., Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
8. Slovak Telekom, a.s. Poštová č.1,  010 18 Žilina 
9.   Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 
10. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. J. Červeňa 34, 971 06 Prievidza 
11. Okresný úrad Púchov, odbor SŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, 017 01 Pov. Bystrica 
13. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Slov.Partizánov č. 1130/50, 01701 Pov. Bystrica 
Na vedomie:  
14. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb 
15. Mesto Púchov, odd. výst. a ŽP 
16. Mesto Púchov, architekt mesta  
17. Stavebný úrad/TU! 
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