O B E C LYSÁ POD MAKYTOU
020 54 Lysá pod Makytou č.1
__________________________________________________________________________
Č.j. SÚ-147/2019/1752-TS1-20
Lysá pod Makytou 5. augusta 2019
Vybavuje : Ing. Čelková, č.t. 042-4450912
e-mail: stavebnyurad@dohnany.sk

Vec : O Z N Á M E N I E o začatí územného konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU
__________________________________________________________________________
Na návrh Emília Harnádková, rod. Luliaková, bytom 020 51 Dohňany 383 bolo na
tunajšom stavebnom úrade dňa 10.7.2019 začaté územné konanie o umiestnení stavby:
„Záhradkárska chatka“
na pozemkoch mimo zastavaného územia obce parc. č. KNC 3512/7 v katastrálnom území
Lysá pod Makytou.
Jedná sa o umiestnenie záhradkárskej chaty o rozmeroch 3,80 x 6,80 m bez napojenia na
inžinierske siete.
Obec Lysá pod Makytou, 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
ust. § 36 ods. 1) a § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne n a r i a ď u j e na
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

19. augusta 2019 o 13,30 hod. (pondelok)
so stretnutím na mieste stavby.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnúť pred dňom ústneho
pojednávania na Obecnom úrade Dohňany, 020 51 Dohňany 68 (v stránkové dni: pondelok,
streda, piatok), a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní.
Podľa § 36 ods.3) stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania.
Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho
žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje
stanovisko v navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí.
Podľa ustanovenia § 42 ods. 5) stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote,
hoci uplatnené mohli byť.
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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.

Ing. Michal Ondrička
Starosta obce
Vyvesené dňa :.......................................
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

Zvesené dňa ............................................

___________________________________________________________________________
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lysá pod Makytou a iným
spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Oznámenie sa doručí:
Účastníci konania:
1. Navrhovateľ: Emília Harnádková, 020 51 Dohňany 383
Účastníkom konania: sú oboznámení o začatí konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4) SZ)
Vlastníci susedných nehnuteľností
2. KNE 3439 – František Janušica a Franntiška, 020 54 Lysá pod Makytou 703 + správca :
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
3. KNE 3441 – Alojz Danuhlík, 020 54 Lysá pod Makytou 757
4. KNE 3482 – Katarína Přeučilová
5.
Vlasta Hoždorová, 020 54 Lysá pod Makytou 848
6.
Marta Barková, 020 61 Dolná Breznica 72
7.
Alojz Danuhlík, 020 54 Lysá pod Makytou 757
8.
Milan Hudeček, 020 54 Lysá pod Makytou 724
9.
Lenka Kubáňová, 020 54 Lysá pod Makytou 758
10.
Marcela Šulíková, Dubková 54, 020 55 Lazy pod Makytou
11.
Emília Janíčková, 020 54 Lysá pod Makytou 319
12. Správca : Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
Dotknuté orgány elektronickou poštou:
1. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
2. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47 Žilina
3. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Orange Bratislava, a.s. Bratislava, Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava
5. Energotel, a.s. Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava
6. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
7. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
8. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
9. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
10. Stavebný úrad - TU !
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