OBEC SUČANY
Č.j. 950/174/2016-Ma

V Martine, dňa 30.05.2016

Doručí sa verejnou vyhláškou:
Oznámenie
o začatí stavebného konania
a pozvánka na ústne pojednávanie
Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, obaja bytom ul. 1. mája 31, 038 52 Sučany, podali
dňa 19.05.2016 na našom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Polyfunkčný
dom Sučany - Prekládka NN vedenia“ na pozemkoch parcely registra C KN č. 859/1, 859/2,
1995/3 (parcela E KN č. 1995), v k.ú. Sučany.
Uvedeným dňom začalo územné konanie spojené so stavebným konaním.
Obec Sučany v súlade s § 36 a §61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania a na prerokovanie
návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční
dňa 17.06.2016 /piatok/ o 10,00 hod.
so stretnutím pozvaných na OcÚ Sučany, stavebný referát, nám. SNP č. 27, Sučany.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na
Spoločnom obecnom úrade so sídlom v obci Sučany, pracovisko Martin, Námestie S. H.
Vajanského 1 (7.poschodie, č. dverí 704) v stránkové dni (pondelok, streda) a pri ústnom
konaní. Účastník konania musí preukázať skutočnosť, na základe ktorej sa mu priznáva
postavenie účastníka konania (napr. list vlastníctva na pozemky, príp. iné listinné dôkazy).
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť v zmysle
§36 a §61 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní; námietky podané po tomto
termíne nebudú braté do úvahy. V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj
dotknuté orgány, inak sa v zmysle §42 ods. 2 a § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že
s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predĺži.
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. V zmysle §42 ods. 5 stav. 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 nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie.

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (v súlade s §61 ods.4 stavebného zákona - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba,
stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania a v zmysle § 26 správneho poriadku).
Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 5 a § 26 ods.2 zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres
1.

Obec Sučany – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

.....................................

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

2. Vlastníci pozemkov parcely reg. CKN č. 859/1, 859/2, 1995/3 (EKN č. 1995), katastrálne územie
3.

Sučany dotknutých stavbou formou verejnej vyhlášky
Vlastníci susedných pozemkov formou verejnej vyhlášky

Na vedomie – navrhovateľ a projektant:
4. Ing. Jozef Sága a MUDr. Ivana Ságová, ul. 1. mája 31, 038 52 Sučany
5. Ing. Michal Okál, Elektroprojekty Martin, s.r.o., A. Pietra 33, 036 01 Martin
Na vedomie dotknutým orgánom:
6. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin
7. obec Sučany – správa majetku obce
8. stavebný úrad

Vybavuje:
Spoločný obecný úrad so sídlom v obci Sučany, stavebný poriadok, pracovisko Martin, nám.S.H.Vajanského 1,
036 01 Martin, Ing. K. Malková, č.tel.4204 456, 0911 539 844, e-mail: malkova@sucany.sk

