OBEC

MOTEŠICE

Machnáčská č. 288, 913 26

MOTEŠICE

Č.s. : 8026/958/BVVS/2009
Vybavuje, tel. : Mičega, 032 655 67 13

V Motešiaciach dňa 24.8. 2009

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Stavebník Anton Páleník, K Zornici 106/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou podal dňa 29.7.
2009 žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej stavby

„Rodinný dom , Peťovka“,
ktorú začal stavať na pozemku KN E parc. č. 899 v katastrálnom území Peťovka. Dňom podania
žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Obec Motešice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 61 ods. 1 a 4 v spojení s § 88a ods. 7
stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby dotknutým orgánom a
známym účastníkom konania a neznámym účastníkom verejnou vyhláškou.
Súčasne podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a určuje lehotu 7
pracovných dní od doručenia tohoto oznámenia na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie. Do
podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na tunajšom Spoločnom stavebnom úrade
v Trenčianskych Tepliciach so sídlom na ul. M.R. Štefánika č. 4 v Trenčianskych Tepliciach
v pondelok až piatok od 8,00 hod., do 16,00 hod., v stredu až do 17,00 hod.
Účastníci konania, môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr
v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu svoje stanovisko oznámiť
dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú
moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Verejnou vyhláškou je toto oznámenie doručené 15-tym dňom od dňa vyvesenia na úradnej
tabuli obce.

Mária M i š á k o v á
starostka obce

Doručí sa :
1. Anton Páleník, K Zornici 106/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou
2. Filoména Formánková, Bernoláková 12, 909 01 Skalica
3. Nemčeková Eleonóra, Ordódyho 807/26, 947 01 Hurbanovo
4. Johana Šubová, Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín

5. Angela Uhrová, Gagarinova 1716/3, 911 01 Trenčín
6. Eduard Richtárech, Peťovka 42, 913 26 Peťovka
7. Obec Motešice, starostka obce
8. Ing. Marián Mihok, P.O. Hviezdoslava 2328/38, 955 01 Topoľčany
9. Štefan Klimo, 957 01 Bánovce nad Bebravou – stavebný dozor
10. verejnou vyhláškou
Na vedomie :
- Obvodný úrad ŽP v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
- Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
- Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne, nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín
- Obec Motešice, starostka obce
- a/a

VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Vyvesené : ............................. 2009
Zvesené : ............................ 2009
..............................................
podpis a odtlačok pečiatky

