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         OBEC  ZÁRIEČIE 
 

Záriečie č. 190, 020 52                                       
 

 
 

Č. j.:  1024/2018/TS1-Oz                                                                                                        V Záriečí 28.11.2018 

 

                               28.11.2018 

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

 

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

 

O Z N Á M E N I E 

 o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania  

 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
                                                                                                                                                    

 

Na návrh žiadateľa: Obec Záriečie, Záriečie č.190,020 52  IČO: 00317926, bolo na tunajšom 

stavebnom úrade obce Záriečie dňa 27.11.2018 začaté stavebné konanie na stavbu : 

 

„  Rekonštrukcia m.k. v obci Záriečie miestna časť Podhájik “ 

umiestnená na pozemku parc. KN-C 2273  ako líniová stavba v katastrálnom území 

Záriečie. 

 

Obec Záriečie ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 

III., IV. triedy  a účelové komunikácie, podľa § 120  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku, v znení posledných platných predpisov (ďalej len stavebný 

zákon), a podľa §3a ods.4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“)  v súlade s ustanovením §61 ods.4 

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

v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom 

a účastníkom konania 

VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
 

s uplatnením svojich pripomienok a námietok do  14.decembra 2018. 

 

Od miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania bolo v zmysle §61 ods.2 stavebného 

zákona upustené, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuje dostatočný poklad na posúdenie navrhovanej stavby. 

          Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti o stavebné povolenie 

uplatniť najneskôr do uvedeného termínu, inak sa na ne  neprihliadne.  

Do podkladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na stavebnom úrade obce Záriečie počas stránkových 

hodín. 

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

najneskôr do uvedeného termínu, inak sa na ne  neprihliadne.  

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

správy, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje 

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

súhlasí. 
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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 : Obec Záriečie, Záriečie č. 190, 020 52 

2. Projektant :  PROJART spol. s r.o.,  Jozef Kvaššay, Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica 

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

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

3. OÚ Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum1/1, 017 01  

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

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

6. Obec Záriečie 

 

 
  

             


