
 
Číslo: OVaŽP/2014/3456/18521-DG1-10-KOV              V Púchove 17. 12. 2014  

 
 

O Z N Á M E N I E 
stavebného povolenia stavebných objektov “ SO 01 Spevnené plochy vjazdu vrátnice juh “,   

“ SO 02 Nové pripojenie skladovej plochy “ verejnou vyhláškou 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
 
      Mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, odst. 4 a § 16 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“), pre žiadateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., T. Vansovej 1054, 
020 01 Púchov, IČO: 0036709557 vydalo dňa 17. 12. 2014 pod číslom: OVaŽP/2014/3456/ 
18521-DG1-10-KOV stavebné povolenie na stavebné objekty “ SO 01 Spevnené plochy 
vjazdu vrátnice juh “, “ SO 02 Nové pripojenie skladovej plochy “ ako neoddeliteľná súčasť 
hlavnej stavby “ Nový vjazd a rekonštrukcia vrátnice JUH “, umiestnená na pozemkoch parc. 
č. KN 460/121, 460/124, 460/125, 460/126, 460/129, 460/130, 460/150; KN 464/42, 464/46, 
464/48, 464/51, 464/52, 464/59, 464/61, 464/69; KN 466/1, 466/5, 466/6; KN 1712/2 registra 
„C“ v kat. území  Horné Kočkovce. 
 
      Toto stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov oznamuje 
účastníkom konania 
 

VEREJNOU   VYHLÁŠKOU . 
 
       Doručenie sa uskutoční vyvesením stavebného povolenia po dobu 15 dní v meste 
Púchov na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 
                                                         
                              
                                                                  Mgr. Rastislav HENEK 
                                                                              p r i m á t o r   mesta 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov miestnej časti 
Horné Kočkovce a zverejnené súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým alebo na dočasnej 
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
Vyvesené dňa :  ......................................            Zvesené dňa :   ........................................... 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie stavebného povolenia 

Štefánikova 821/21
020 18 Púchov

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

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


