
 
 

OBEC  ZÁRIEČIE 
 

Záriečie č. 190, 020 52 
 

 
  
Ćíslo: 1093/3/2021/2022TS1-SP                                                                                     V Záriečí dňa, 27.01.2022  
Vybavuje: Ing. Pecková, č.t. 0911297129 
e-mail: peckova@zariecie.sk 

                                                                                       

 

Vec: Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie – výzva. 

 

 Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok")  Vám ako účastníkovi konania 

v stavebnom konaní podľa § 60 a §61  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení posledných platných úprav oznamujeme, že vo veci  stavby 

 „ Rodinný dom – novostavba“  vedenej na tunajšom stavebnom úrade pod číslom 

1093/2021/TS1 pre stavebníka Simona Rusnáková, bytom Záriečie 36 a Pavol Homola, 

bytom Záriečie 173, 020 52 Záriečie, stavebný úrad zhromaždil rozhodujúce podklady na 

vydanie rozhodnutia. 

Ako účastník konania máte právo sa s nimi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a 

vyjadriť sa k ním. 

             

 Vzhľadom na potrebu dodržať lehotu na vydanie rozhodnutia Vás žiadame, aby ste sa 

s uvedenými podkladmi oboznámili v lehote 10 dní od doručenia tohto oznámenia.  

 

Do spisu môžete nazrieť na Obecnom úrade v Záriečí v náhradných priestoroch 

v budove ZŠ Záriečie počas stránkových hodín. 

 

                                                                                                 Ing. Jozef Kollár 

                                                                                                s t a r o s t a  obce 

 

 

                                      31.1.2022 
Vyvesené dňa : ...........................................   Zvesené dňa : .................................................. 

 

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

 

Oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce spôsobom v mieste obvyklým a na webovom sídle obce. 
            

Doručí sa: 

1. Simona Rusnáková, Záriečie č. 36, 020 52 

2. Pavol Homola, Záriečie č. 173, 020 52  

3. Daniel Kres, Záriečie č. 56, 020 52 

4. Vladimír Kres, Záriečie č. 100, 020 52 

5. Soňa Harkabusová, Pažite 149/15, 010 09 Žilina 

6. Ľubomíra Vrabcová, Klimovské 1328/31A, 010 01 Žilina 

7. PVS, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica  

8. Obec Záriečie, Záriečie č.190,020 52   

9. Stavebný úrad/TU 


