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OBEC PREDAJNÁ
Stavebný úrad
Predajná - nám.Juraja Pejku 67
Zákl.č.spisu: 511/2008
ev.č. spisu: 18812/2008
Vybavuj e:Ing.Krišteková
(č.tel.048/6306282)

V Brezne dňa:7.1.2015

VEC
O z n á m e n i e o začatí konania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a), § 80 v náväznosti na § 60
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších noviel (ďalej len stavebný úrad)

Obec Predajná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 stavebného zákona
o z n a m u j e
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, ostatným účastníkom
konania verejnou vyhláškou, začatie konania podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a), § 80 v náväznosti
na § 60 stavebného zákona vo veci stavby „Hospodárska budova“ na pozemku parc.č. 1177/2
v k.ú. Predajná, „Prístavba rodinného domu - sklad zemiakov“ na pozemku parc.č. 1174/5 v k.ú.
Predajná a „Prístavba rodinného domu - kuchynka a kotolňa“ na pozemku parc.č. 1174/3 v k.ú.
Predajná, stavebníkov Arpáda Nagya a Márie Nagyovej, bytom Predajná - Bôrovie 496 a
zároveň
n a r i a ď u j e
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
03.02.2015 (utorok) o 11,00 hod.
so zrazom v Spoločenskom dome, Predajná - Podhrádok 348
Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie
pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Na
neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred
jej uplynutím. Účastník konania oznámi stavebnému úradu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie
pracovníka stavebného úradu, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo
ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti, len čo sa o nich dozvie.
Účastník konania, jeho zákonný zástupca sa môže dať zastupovať advokátom alebo iným
zástupcom, ktorého si zvolí.
Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plno- mocenstvom.
Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy.
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Pred vydaním rozhodnutia máte možnosť vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Trovy konania, ktoré vzniknú správnemu orgánu znáša
správny orgán. Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi konania znáša účastník.
Stavebný úrad môže účastníkom konania uložiť, aby nahradili trovy, ktoré stavebnému úradu
vzniknú ich zavinením, môže im tiež uložiť aby nahradili trovy, ktoré vzniknú ich zavinením
ostatným účastníkom konania.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona v
znení neskorších noviel. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a sídle spoločného obecného úradu
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