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O z n á m e n i e 

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 
VEREJNOU  VYHLÁŠKOU 

__________________________________________________________________________ 
      Záhradkárska osada Púchov-Zábreh  v zastúpení Ing. Miroslav KONCOVÝ, Okružná 
1419/4, 020 01 Púchov podal dňa 21. 07. 2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby:  
 

“ Vodovodná prípojka a rozvod vody, elektrická prípojka “ 
                
umiestnená na pozemku parc. č. KN 2179/126, 2179/502, 2179/482, 2179/652, 2179/320, 
2179/315, 2179/372, 2179/653, 2177, 2173/3 registra „C“  ako líniová stavba v kat. území  
Púchov.  
 
      Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.  
      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 územného konania dotknutým orgánom štátnej 
správy a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne  
 

n a r i a ď u j e 
 
na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 
 

2. septembra  2014  / utorok /  o 9,00   hod. 
 
so stretnutím  na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, 
Púchov, prízemie č. dv. 6). 
 
 

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnúť pred dňom ústneho 
pojednávania na stavebnom úrade Mesta Púchov, Štefánikova č. 821/21, Púchov  /prízemie, 
č. dv 7 v stránkové dni: pondelok, streda, piatok/ a pri ústnom konaní. 
       

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní, pretože na neskôr podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 
svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol 
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
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navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

 
  Podľa ustanovenia § 42 ods. 4/ stavebného zákona sa v odvolacom konaní 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní  v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
         

 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca predloží 

písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 
zastupovať. 
        
       Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mesta  spôsobom v mieste obvyklým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                 Mgr. Marián MICHALEC 

                                                                        p r i m á t o r  mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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 dočasnej úradnej tabuli správneho 
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 



Oznámenie sa doručí : 
1. Navrhovateľ: Záhadkárska osada Púchov-Zábreh, v zastúpení Ing. Miroslav  
          Koncový, Okružná 1419/4, 020 01 Púchov 
2. Projektant dokumentácie pre ÚR: Ing.arch. Emil Michálek,Rastislavova 1167/5,020 01 Púchov 
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.  Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 
11. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
12. SWAN, a.s. Borská č. 6, 841 04 Bratislava 
13. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ul. J. Červeňa 34, 971 06 Prievidza 
14. Okresný úrad Púchov, odbor SŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 
15. Obvodný úrad, odbor  CO a krízového riadenia, 017 01 Pov. Bystrica 
16. OR Hasičského a záchranného zboru, Stred č.46/6, 017 01 Pov. Bystrica 
17. Regionálny úrad verejného zdravotnictva, Slov.Partizánov č. 1130/50, 01701 Pov. Bystrica 

Na vedomie:  
18. Mesto Púchov, odd. dopravy a služieb 
19. Mesto Púchov, odd. výst. a ŽP 
20. Mesto Púchov, architekt mesta  
21. Stavebný úrad/TU! 

 
 
 
 


