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OBEC KLOKOCOV
023 22 K|okočov č. 962

Yýst.846l2019lCĺ
Vybavuje : Cavajda

V Klokočove 2.8.2019

oznámenie o začatí kolaudačného konania podl'a $ 80 zákona č.50lt976 Zb. / stavebný
zákonl _ naľiadenie ústneho konania spo ieného s miestnvm zisťovaníľn.

obci Klokočov, ako príslušnému stavebnému úradu bol v zmysle $ 79 stavebného
zákoĺa stavebníkom: ,,Stredoslovenská distľibučná a. s. Žilina, Pri Rajčianke 292718, v
zastúpení ELSPOL _ SK, s. ľ. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 1085, predloŽený dňa
25.7.2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pľe stavbu,,10353 - Klokočov _
Poľany _ rekonštrukcia NN sieteo' v'k. ú. Klokočov, Korňa".

Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Klokočov stavebné povolenie
Č.: Výst. 356/2017lČa, ďťn 5.6'2017.

Na základe predloŽeného návrhu obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný tlrad podľa

$ 117 a $ l19 zákoĺa č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný
zžkonl v znení neskorších pľedpisov, na zák\ade určenia okľesným úľadom v Žiline,
odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením Šss e. OVBP2-2017l}I4z43lKTJL-usu, zo
dŤn 9.3.2017 v zmysle $ 80 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania, obci
adotknutým orgánom začatíe kolaudačného konania asúčasne na prerokovanie návrhu
nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoľé sa uskutoční dňa

4.9.2019 o 9,00 hod.

na obecnom úľade v Klokočove'

Učastníci konania a dotknuté oľgány štátnej správy môŽu nahliadnuť do podkladov pre
ľozhodnutie pľed dňom ústneho konania na tunajšom úľade a pri ústnom konaní' Učastníci
konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
sa na ne neprihliadne.

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

\Jĺ
Jana Foldinová

staľostka obce
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Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Stredóslovenská distribučná a. s. Žilin4 Pri Rajčianke2927l8, v zastúpení ELSPOL _ SK,
s. r. o. Námestovo, Miestneho priemyslu 1085 7

2.Ing' Jozef Buchta, Stredoslovenská distribučná , a' s. Žilina, Pri Rajči anke 292718

3. Veronika Rudinská, Čadca,
4. Emília Mudríková, Fýdland nad Llstravicí,,

Dotknuté oľgány:
1. oR HasičsĹého azácltranrĺého zboru Čadca, A. Hlinku č. 4
2. okľesný urad, odbor staľostlivosti o ŽP Čadca,Palaľikova 9I lolH, oPaK, ŠVS/
3. Ikajský pamiatkový rľad Ži|iĺa,Marianske nĺím. 19

4. sVP š.p.,oZ Piešťany, Správa povodia stredného Vahu I., Nimnica č.Il97
5. okľesný úrad, PozemkoÚ a lesný odbor, Čud"u,Palárikova č. 9!
6. obec Klokočov, staľostka obce
7' obec Korňa, starostka obce
8. Inšpekto rát práce Žilina, H\avná 2

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2)
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na
dobu 15 dní na uľadnej tabuli obecného uradu v Klokočove a Korni.

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

\r$/ESENE oŇe: ľ. ď" u/q ZVESENE DŇĺ: ..

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04ll43581l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0' kI. l8 _ učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fa..< 041/4358338

Tel. 04l/43581 l0' kl. l7 - úsek
daní a pol'nohospodaľstva

dane@klokocov.sk


