Obec Šuja
Šuja 1, 015 01 Rajec
Spoločný stavebný úrad Rajec

č. j.:
Č. záznamu:
Vybavuje:
Tel.:
E- mail:

05/228/2018
05/228/2018/1
Ing. Miroslava Lőrincová
041/507 65 15
miroslava.lorincova@rajec.sk

dňa: 18.7.2018

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Pavol Halko, Hollého 162/16, 015 01 Rajec,
Katarína Halková, Hollého 162/16, 015 01 Rajec
podal dňa 12.7.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

Novostavba rodinného domu
na pozemku register „C“ par. c. 333/3, 333/13, 333/14 ,333/15, 333/16, 333/17, 333/18, 333/19,
333/20, 333/21, 333/22, 222/23 v katastrálnom území Šuja.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Stavba obsahuje :
- rodinný dom
- vodovodná prípojka
- kanalizačná prípojka
- plynová prípojka
- dažďová prípojka a vsak

Obec Šuja, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením §61 ods.1
stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do
7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány
a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22
Rajec, úradné dni). Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom,
prípadne navrhnúť ich doplnenie. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona

nebude prihliadať. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Marta Veselá
/starosta obce Šuja/

Doručí sa:
Pavol Halko, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Katarína Halková, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Mária Gajdošová
Vladimír Šefara
Martina Rosincová
Mudr. Pavol Lenhart
Eva Hulinová
Ing. Ľubor Žucha
Vlasta Stráňaiová
Vladimír Židek
Mária Dubcová
Vlasta Vríčanová
Františka Uhliariková
Anna Veselá
Monika Kudelová
Miloš Bronček
Agroregión a. s.
Stredoslovenská Distribučná, a. s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SPP-D a. s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
SeVaK a. s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
Ing. Rastislav Kypus, Lúky súp. č. 528/1, 013 14 Kamenná Poruba
Obec Šuja, Šuja súp. č. 1, 015 01 Rajec

