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OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Ing. Katarína Künstler, 015 01 Ďurčiná 161
(ďalej len "stavebník") dňa 23.11.2018 podal žiadosť o povolenie užívania stavby v súčinnosti §88a stavebného
zákona.

Plachtová hala s oceľovou konštrukciou, sklad
na pozemku C-KN 150, k. ú. Ďurčiná. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o užívaní a dodatočnom povolení
stavby.
Obec Ďurčiná, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) v súčinnosti
s §88a stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

1. 2. 2019 o 9:00 hodine
so stretnutím pozvaných.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky.
V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania /Mesto Rajec, Nám. SNP
2/2, 015 22 Rajec/
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ján Čerňan
starosta obce Ďurčiná
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
Vyvesené dňa: ..............................

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

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Ing. Katarína Künstler, Ďurčiná súp. č. 161, 015 01 Rajec
Ing. arch. Gabriela Dovalová, Gemerská 3, 010 01 Žilina
Ing. arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, 015 01 Rajec
dotknuté orgány
Stredoslovenská Distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SPP-D a.s., Mlynské Nivy súp. č. 44, 825 19 Bratislava
SeVaK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
Slovak Telekom a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
ostatný(í)
Obec Ďurčiná, Ďurčiná súp. č. 77, 015 01 Rajec

