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                      O  b   e  c     Z  á  r  i  e  č  i  e                                                                                         
                                                         O b e c n ý   ú r a d    020 52 Z á r i e č i e 

 

                                               E-mail: obec@zariecie.sk  Tel. fax.042/4692110   

                              ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Č.j.:924/2018/TS1 - OzVV Vybavuje: Ing. Pecková, č.t. 0911297129           V Záriečí 07.08.2018 

                                                    e-mail: peckova@zariecie.sk 

                                     

 
  

                               7.8.2018 

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

 

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

 

O Z N Á M E N I E 

 o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania  

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

                                                                                                                                                    

 

 Stavebník Ján Brtiš a manželka Monika Brtišová rod. Mrníková  podal dňa 06.08.2018 na 

tunajší stavebný úrad obce Záriečie žiadosť o vydanie stavebného povolenia v  spojenom územnom a 

stavebnom konaní na stavbu : 

 

„ Rodinný dom a žumpa  “ 

 

ktorá bude umiestnená na pozemkoch parc. KN-C 1360/55 a 1360/56 v katastrálnom území Záriečie. 

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. 

 

 Obec Záriečie 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 ustanovením §39a ods.4 stavebného zákona spojil územné konanie so 

stavebným konaním. 

  Stavebný úrad po vyhodnotení okruhu účastníkov konania podľa §36 ods.1 a 4 a §61 ods. 1a 

4 stavebného zákona a §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení 

neskorších predpisov oznamuje začatie spojeného územného konania so stavebným konaním 

dotknutým orgánom a účastníkom konania 

 

verejnou vyhláškou   
a nariaďuje ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním 

 

na deň   22.august 2018 (streda) o 9:00 hod. 
 

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na stavebnom úrade obce Záriečie počas 

stránkových hodín. 
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          Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť 

najneskôr do uvedeného termínu, 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 zón sa v zmysle  §61 ods.1 stavebného 

zákona neprihliada. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý 

bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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 obce spôsobom v mieste obvyklým a na webovom sídle obce. 

             
 

 

 

Ing. Jozef Kollár 

                    Starosta obce  

 
 

Oznámenie  sa doručí: 

 

1. Navrhovateľ : Ján Brtiš, Záriečie 172, 020 52 

2.                        Monika Brtišová, Záriečie 172, 020 52 

3. Projektant : BENJAN Ing. Ján Ofúkaný, Mestečko 86, 020 52 

4. Stavebný dozor: Peter Okrajek, Lysá pod Makytou č. 307, 020 54 

- Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci 

konanie alebo ich pobyt nie sú známi ( §26 ods. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní) 

 

Dotknutým orgánom: 

1. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, ul. Nová 2, 971 01 Prievidza 

2. SSD, a. s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

3. PVS, a. s., ul. Nová č.133, 017 01 Považská Bystrica 

4. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

5. Štátne lesy SR, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica 

6. Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 

7. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov 

8. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica  

9. Obec Záriečie 
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