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OBEC KLOKOCOV
023 22 l<Iokočov č. 962

Yýst. 445ĺ2020lCa
Vybavuje : Čavajda

V Klokočove 23.4.2020

Oznámenie o začati kolaudačného konania podl'a $ 80 zákona č.5011976 Zb. / stavebný zátkonl
_ nariadenie ústneho konania spoj eného s miestnym zist'ovaním.

obci Klokočov, ako príslušnému stavebnému uradu bol v zmysle $ 79 stavebného zékona
stavebníkom: ,,Dalibor Mazák a Emília Mazá'Jľ.ová, Klokočov, . '', dňa 22.4.2020
pľedložený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu rrRodinný dom".

Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Klokočov stavebné povolenie Č.: Výst. |ll6l2OI5lČa,
dŕn 24.9.2015.

Na základe pľedloženého návrhu obec Klokočov, v zmysle $ 80 stavebného zákona oznamuje
účastníkom konania, obci adotknutým orgánom začatie kolaudačného konania asúčasne na
pľerokovanie návrhu naľiaďuje ústne konanie spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutoční dňa

27.5.2020 o 9,00 hod.

na obecnom úľade v Klokočove

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

Ak sa nechá niektoľý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka konania, k1ory sa nechá zastupovať.

()r-- ĺ Jana Foldinová
starostka obce
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Doručuje sa účastníkom konania:
l. Dďibor Mazék, Klokočov, l
2. Emília lľĺ.ĺazéková, Klokočov, .
3. Ing. Milan Kožák, Podvysoká
4. František Bogáň, Tuľzovka _
5' Máľia Králiková, Tuľzovka,
6. Anna Mertová, ostrava,

Dotknuté oľgány: -1. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pľi Rajčianke 292718,Zi|ina
2. okľesný úrad, Pozemkovy a lesný odbor, Čadca, Palárikova č. 95
3. okresný uľad, odbor starostlivosti o ŽP Čadca,Palĺĺrikova č. 9l /opaK, Šov/
4. SvP, š. p. Správa povodia stredného Vahu I. Nimnica č. ll97

ostatným účastníkom konania sa omámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
č,. 7111967 Zb. o správnom konaní Ýeľejnou vyhláškou, vyvesením oznĺĺmenia na dobu 15 dní na
uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE oŇA: Jt + U/0 ZVESENE DNA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 l0' kl.l2 - staľosta
Tel' 041/43581 l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

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

Fax 041/4358338

Tel. 04ll4358ll0, kl. l7 _ úsek
daní a polhohospodfustva

dane@klokocov.sk


