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oBEC KLoKočov
023 22 Klokočov č. 962

Yýst.796120lgĺČa
Vybavuje: Čavajda

V Klokočove tt.7.20t9

oznámenie o zač,atí kolaudačnóho konania podl'a $ 80 zákona č. 5011976 Zb. / stavebný
zálkonl naľiadenie ústneho konania eného s miestnym zist'ovaním.

obci Klokočov, ako pľíslušnému stavebnému úradu boI -v zmysle $ 79 stavebného
zákona stavebníkom: ,,Jozef Michalík a Maľia Michalíková, Nitra, i", dňa
8.7.20t9 predložený návrh na vydanie kolaudačného ľozhodnutia pre stavbu ,,Rodinný dom _

novostavbaí'.

obcou Klokočov stavebné povolenie

Na základe predloženého návrhu obec Klokočov, v zmysle $ 80 stavebného zákona
oznamuje účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom zaéatie kolaudačného konania
a súčasne na prerokovanie návrhu naľiaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním,
ktoľé sa uskutoční dňa

14.8.2019 o 9.00 hod.

na obecnom uľade v Klokočove.

Účastníci konania a dotknuté orgĺĺny štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov pre
rozhodnutie pred dňom ústneho konania na tunajšom úľade apľi ústnom konaní. Učastníci
konania a dotknuté orgány môŽu svoje námietky uplatniť najneskôľ pri ústnom konaní, inak
sa na ne nepľihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Na uvedenú stavbu bolo vydané
Č.: Výst. 8g8lz0I4l2oI5lČa, dŕn 2t.1.2OI5.
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Jana Foldinová
starostka obce
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Jozef Michalík, Nitľa, l
2. Mária Michalíková, Nitra,
3. Ing. František Byľtus, Kĺásno nad Kysucou, t
4. Anna {apusňaková, Klokočov
5. Mária Cagalová, Klokočov
6. Agnesa Plechová, Klokočov

Dotknuté orgány :

1. Stredoslovenská distribučná , a. s. Ži|ina, Pri Rajči alke 292718
2. okľesný úrad, Pozemkovy a lesný odboľ, Čadca, Palaľikova č. 95

ostatqým účastníkom konania ďa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zákoĺa č,. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na úľadnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí bý'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VWESENE DŇe: lfu ť. ulq ZVESENE DŇĺ: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

041 I 10, kI.12 - starosta
Tel. 04l/4358ll0, kl. ló - kniŽnica

vwwv.klokocov.sk

Tel. 04li4358ll0' kl. 18 -učtáľeň
Tel. 041/4358110, kl. 13 - matrika

Fax 041/4358338

Tel' 04li4358ll0' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


