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Č.j.OVaŽP/2015/109/2454-TS1-20-MOL                      Púchov 24.02.2015 
Vybavuje: Ing. Molitor č.t. 042/4650823 
 
 
                                                                O z n á m e n i e 
                            o začatí (pokračovaní) územného konania a nariadenie ústneho konania 
                                                          VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Na návrh MediCom Software, s.r.o., Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov bolo na tunajšom 
stavebnom úrade Mesta Púchov dňa 01.12.2014 začaté a dňa 23.01.2015 doplnené  územné konanie  
o umiestnení stavby "Administratívna budova", umiestnená na pozemkoch parc.č. KN 416, KN 417 
registra „C“, v kat. území  Púchov 
        
      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. § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie ( 
pokračovanie – z dôvodu doplnenia projektovej dokumentácie dňa 24.02.2015, a to:  situácie 
stavby s múrikom odeľujúcim parkovacie stánia automobilov od susedného pozemku 
parc.č.KNC 415/2, výkres odstupových vzdialeností protiľahlých stien a hrebeňov striech) 
verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a známym účastnikom konania s možnosťou uplatnenia 
námietok a pripomienok do 20.03.2015. 

 
      Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia možno nahliadnúť do uvedeného termínu na 
stavebnom úrade Mesta Púchov,Štefániková 821/21,Púchov (3-poschodie č.dv.33 v stránkové dni : 
pondelok, streda, piatok). 
 
     Podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k 
návrhu uplatniť najneskoršie do určenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, dotknuté 
orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a 
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne  posúdenie dlhší čas, stavebný 
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán  bol 
vyrozumený o začatí – pokračovaní  územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
      Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať predloží jeho zástupca písomné 
plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.       
                                              
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej  
tabuli mesta,obce spôsobom v mieste obvyklým. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                  Mgr. Rastislav  HENEK 
                                                                                                    p r i m á t o r  mesta 
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Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov a iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači,rozhlase alebo dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 
 
 
 
Vyvesené dňa…………………….                                  Zvesené dňa………………………….. 
 
 
Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie verejnej vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznámenie sa doručí : 
       Účastnici konania: 

1. Navrhovateľ : MediCom Software, s.r.o., Pod Zábrehom 1585/63, 020 01 Púchov 
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov 
3. Marián Chovanec, Mudroňova 556, 020 01 Púchov 
4. Veronika Chovancová, Mudroňova 556, 020 01 Púchov 
5. Ing.Vladimír Kováč, Pribinova 1639/16, 020 01 Púchov 
6. Zuzana Kováčová, Pribinova 1639/16, 020 01 Púchov 
 Dotknuté orgány: 
7. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb, Štefánikova 820, 020 18 Púchov 
8. SSE – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
9. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
10. PVS, a.s., ul. Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 
11. OR HaZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 
12. RÚVZ, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica 
13. Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
14. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 
15. Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
18. Stavebný úrad TU 

Na vedomie:  
19. Projektant: Ing.Jozef Kazík, Trenčianská 228/4, 018 61 Beluša 

 
 
 
 
 
Vlastníci dotknutých nehnuteľností sú oboznámení o začatí územního konania verejnou 
vyhláškou, z dôvodu velkého počtu účastnikov konania (§36 ods. 4 stavebného zákona). 

 


