OBEC

ŢABOKREKY NAD NITROU

Spoločný obecný úrad Partizánske, pracovisko Partizánske, Nám. SNP 212/4

Číslo: SOcÚ - 354/2018/ SP- U9/1

V Partizánskom, dňa: 27.06.2018

Vybavuje : Ing. Ladislav Ondruš

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa: ………………………….

Zvesené dňa: ……………………….

………………..…………………
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Oznámenie
o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne konanie
Navrhovateľ: „Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v konaní na základe
plnej moci zastupovaná 5P- Meduna Vladimír, Malá Okruţná, 957/16, 958 01 Partizánske“, podal dňa
26.06.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „PE Ţabokreky , VNK, TS, NNKPrestavba Športcentra na bytový dom“, na pozemku v rámci intravilánu obce Ţabokreky nad Nitrou – kat.
územie Ţabokreky nad Nitrou, konkrétne na pozemku reg. „C“ parc.č. 1031, 614/3, 374/1, 345, 334/1. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby.
Dňom podania ţiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Na prerokovanie návrhu Ţabokreky nad Nitrou, stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona zvoláva na deň

06.07.2018 o 9,00 hod (piatok)
miestne zisťovanie so stretnutím na obecnom úrade v Ţabokrekoch nad Nitrou.
Do podkladov rozhodnutia je moţné nahliadnuť pred ústnym konaním na Spoločnom obecnom úrade
v Partizánskom Námestie SNP 214/4, predovšetkým v stránkové dni (pondelok, utorok, streda a piatok).
Účastníci konania môţu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr na ústnom konaní, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V rovnakej lehote môţu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a mesto v mieste stavby.
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí poţiadať tunajší úrad o
predĺţenie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím.
Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predĺţenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, ţe so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predloţiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

v.z.
Ing. Otakar Sneţenka
starosta obce
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5P- Meduna Vladimír, Malá Okruţná, 957/16, 958 01 Partizánske
Ing. Hain Jozef, Rudová 1417/26, Bánovce nad Bebravou
Slovak Telecom a.s., Poštová 1, 010 08 Ţilina
Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Obec Ţabokreky nad Nitrou, starosta obce
SPP a.s. - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, prac. Prievidza, J. Červeňa 34, 971 06 Prievidza
Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o ŢP – ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO, ŠVS,
Okresný úrad Partizánske, odbor krízového riadenia, Námestie SNP 151/6, 958 01 PE
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Partizánske
Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
Slovenská správa ciest Bratislava, P.O.Box 19, Bratislava 29, PSČ 926 19
OO PZ Partizánske, odbor poriadkovej a dopravnej polície, Februárová 651/7, 958 01 Partizánske,,
a/a
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