
OBEC ZÁHORSKÁ VES
Obecný úrad, 900 65 Záhorská VesC.j. SOU-ZV/22/1657/110/02/MF V Malackách dňa 09.03.2023

Vec: Oznámenieo začatí stavebného konania

Dňa 19.12.2022 podal stavebník Róbert Beneš, Hlavná 15/216, 900 65 ZáhorskáVes na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Prístavba terasyk rodinnému domu“ na pozemku parc.č. 720/1 reg. "C" v kat. území Záhorská Ves vstavebnom konaní spojenom s územným konaním o umiestnení stavby.Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním oumiestnení stavby.

Obec Záhorská Ves ako Vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad podľa $ 117zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon )vznení neskorších predpisov oznamuje podľa $ 36 ods. 1, $ 39a ods. 4 a $ 6l ods. 1stavebného zákona začatie stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnenístavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Pretože sústavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podkladpre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle $ 36 ods. 2 a $ 61 ods. 2 stavebnéhozákonaod miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci stavebného konania spojeného s územným konaním o umiestnení stavbymôžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskôr do 7 pracovných dní ododňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V zmysle ustanovenia $42 ods. 4 stavebného zákona na námietky a pripomienky, ktoré účastníci konania v určenejlehote neuplatnia, hoci v prvostupňovom konaní uplatnené mohli byť, sa vodvolacom konaníneprihliada. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konaniaspojeného s územným konaním neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanejstavbe, podľa $ 36 ods. 3 a $ 61 ods. 6 stavebného zákona, má tunajší úrad za to, že sostavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a oboznámiť sa s dokumentáciou stavbyna Spoločnom obecnom úrade, pracovisko Záhorácka 2942/60A, Malacky,II. posch.. č. dv.233 (budova Okresného úradu Malacky) v pondelokav stredu počas stránkových hodínpracoviska po predchádzajúcom dohodnutí termínu (email: fircova.su (d)gmail.com).Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupcapísomnú plnú moc.

JUDr. Boris Ši
starost: ce



Účastník konania - spoluvlastníčka pozemku parc.č. 727 reg. „C“ Poláková Darina r.

Vicenová, Záhorská Ves, č. 14, PSČ 900 65 zomrela, pre dedičov sa oznámenie o začati

stavebného konania podľa $ 26 ods. 1 zákona o správnom konaní (správny poriadok)

oznamuje verejnou vyhláškou,preto musí byť podľa $ 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené

po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Záhorská Vesa zverejnené na internetovej stránke obce

Záhorská Ves. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 43.3.2023 Dátum zvesenia:

saLÁN
pečiatka a podpis:

z pečiatka a podpis:
BEĽ ZÁHORSKA

Jávnáuličá 29/184
900 65 Záhorská Ves

Doručísa :

Účastníci konania:

Róbert Beneš, Hlavná 15/216, 900 65 Záhorská Ves
Poláková Darina r. Vicenová, Záhorská Ves,č. 14, PSČ 900 65 — doručenie verejnou
vyhláškou
Polák Jozef r. Polák, Hlavná 562/139, Záhorská Ves, PSČ 900 65

Režný Jozef, Hlavná 16/214, Záhorská Ves, PSČ 900 65

Anna Režná, Hlavná 16/214, Záhorská Ves, PSČ 900 65

Projektant: Ing. Štefan Turek, Kuchyňa 483, 900 52 Kuchyňa
Stav. dozor: Ing. Štefan Turek, Kuchyňa 483, 900 52 Kuchyňa
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Dotknutý orgán:

8. OÚ v Malackách, odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody/, Záhorácka 2942/60 A,

Malacky
9. Západoslov. distribučná,a.s., Čulenova6, 816 47 Bratislava
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

11. SPP-distribúcia, a.s.. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13, tu


