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Spisové číslo: Výst.2012/00688-DG1-A/10                                                          V Púchove 13.02.2012 
Vybavuje: Ing. Kováčiková, č.t. 042/4650846 

 
 

O z n á m e n i e 
o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania 

VEREJNOU  VYHLÁŠKOU 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       GMD FINANCE, s.r.o., Dvory č. 581, Púchov, IČO:  44 474 563 podal dňa 08.02.2012 
na tunajší stavebný úrad ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt  
 

“ SO 15 – Komunikácie, terénne úpravy a spevnené plochy “ 
“ SO 16 – Dopravné napojenie “ 

 
hlavnej stavby " Stavebné úpravy objektu so s.č. 4293 a prístavba výrobnej haly, ul. 1. 
mája v Púchove “, na pozemku parc.č. KN 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1292/4, 1292/5, 
1280/18, 1280/22, 1280/49 registra „C“, v katastrálnom území Púchov. 
 
      Územné rozhodnutie bolo vydané mestom Púchov dňa 12.01.2012 pod spisovým číslom: 

Výst. 2012/00124-TR1-A/10-IK. 

      Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 
      Mesto Púchov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, odst. 4 a § 16 
zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v 
znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania  
 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
 
 a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloţenej ţiadosti ústne konanie spojené s 
miestnym zisťovaním na deň: 
 

20. marca 2012  / utorok /  o 8,30  hod. 
 
so stretnutím na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, 020 18 Púchov 
( zasadačka, č.dv.24 ). 
 
      Do podkladov rozhodnutia moţno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 
úrade / úradné dni sú v pondelok, streda, piatok / a pri ústnom konaní. 
      Účastníci konania môţu svoje námietky k ţiadosti o stavebné povolenie uplatniť 
najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, 
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného  
plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môţu oznámiť 
svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby.  
      Na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať, pretoţe v zmysle § 61 ods. 5) cit. 
stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za to, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 
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      Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí stavebnému 
úradu predloţiť písomnú plnú moc. 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Marián MICHALEC 
                                                                                          p r i m á t o r mesta  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
      Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Púchov, miestnej 
časti a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 
                                                               
 

Vyvesené dňa : ...........................................    Zvesené dňa : ................................................................ 
 
 
Podpis a pečiatka orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie vyhlášky. 
 

 
 
Oznámenie sa doručí: 

1. Navrhovateľ: GMD FINANCE, s.r.o., Dvory č. 581, Púchov 
2. Projektant: PROMA, s.r.o. Bytčická č. 16, 010 01 Ţilina, Ing. Igor Ševčík 
3. Zhotoviteľ: SESTAV, s.r.o., Ilava, Sihoť č.825/85, Ilava 
4. Mesto Púchov, odd.BP, dopravy , CR a sluţieb 
5. Mesto Púchov, odd. výst., ÚP a ŢP – Mgr. Kníţatová 
6. Mesto Púchov, architekt mesta - Ing. arch. Šicová 
7. Mesto Púchov, Štefánikova č. 821/21, Púchov 
8. Makyta, a.s. Ul. 1.mája č. 882/46, Púchov 
9. PVS, a.s. Ul. Nová č.133, 017 46 Povaţská Bystrica 
Dotknuté orgány: 
10. Krajský pamiatkový úrad, Hviezdoslavova č.1, Trenčín 
11. Slovak telekom, a.s. Poštová č.1, 010 18 Ţilina 
12. SWAN, a.s. Borská č. 6, 841 04 Bratislava 
13. Orange, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava 
14. UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Kyjevské námestie č.6, 974 05 Banská Bystrica 
15. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 
16. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
17. PVS, a.s. Nová č.133, Povaţská Bystrica 
18. SSE- disribúcia, a.s. Ţilina, Ulica Republiky č.5, 010 47 Ţilina 
19. SPP - distribúcia, a.s., Ţilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Ţilina 
20. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK Pov.Bystrica 
21. SSC, IV a SC, M. Rázusa č. 104/A, 010 01 Ţilina 
22. SC TSK, správa a údrţba Povaţská Bystrica 
23. Slovenská správa ciest, a.s. Miletičova č. 19, P.O.BOX č. 19, 826 19 Bratislava 
24. Krajský  úrad pre cestnú dopravu a PK, Hviezdoslavova č.3, 911 49 Trenčín 
25. Trenčianský samosprávny kraj, K Dolnej stanici 2782/ 20 A, 911 50 Trenčín 
26. OR PZ – ODI Pov.Bystrica 
27. Obvodný úrad ŢP Povaţská Bystrica 
28. Obvodný úrad, odbor CO a krízového riadenia Pov.Bystrica 
29. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, Povaţská Bystrica 
30. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  Povaţská Bystrica 
31. CO/TU ! 

 
- Vlastníci susedných nehnuteľností sú oboznámení o začatí konania verejnou 

vyhláškou, z dôvodu  veľkého počtu účastníkov konania (§ 61 ods.4 SZ)  


