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oBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

Č. 1.:v1ist' qg+lzozoĺČa

V Klokočove 19.5.202Q

Vybavuje: Čavajda

stavebného konania a

,,Michal Gunčaga, olešná '', podal dňa 11.5.2020 návrh na vydanie stavebného povolenia
pľe stavbu ,,Rodinný dom" na pozemkoch parc. č. CKN 8394, 839512 v k. ú. Klokočov. Uvedeným
dňom bolo začatéspojené územnéa stavebné konanie.
obec Klokočov, ako príslušný 9tavebný úrad, podľa $ 117 zákona č. 50ll976 Zb. o územnom
plánovaní astavebnompoľiadkuvplatnom znenilstavebĺý zákon/ vsúlade
ust. $ 36 39aa $ 6l
stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územnéhoa stavebného konania všetkým zĺámym
účastníkomkonania a súčasnenariaďuje na preľokovanie návľhu ústne konanie spojené s miestnym
zisťovanímna deň

s

17.6.2020 o 8,00 hod.
na obecnom úrade v Klokočove

Do podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnuť na funajšom úrade počas úľadných dní, najneskôľ
však pri ústnom konaní. Účastnícikonania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne nepľihliada.
V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté z orgány, inak sa v zmysle $ 36 ods.
3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak
niektoľý z dotknutých orgánov potľebuje na ľiadne posúdenie návrhu dlhšíčas, stavebný úrad najeho
Žiadosť uľčenúlehotu pred jej uplynutím primeľane predizi.

a

Podl'a $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
pľipomienky, ktoľéneboli uplatnené v prvostupňovom konaní v uľčenejlehote, hoci uplatnené mohli

byt'.

Ak sa niektorý účastníkkonania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka,ktoľý sa nechá zastupovať.
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Jana F'oldinová
starostka obce
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Doručuje sa účastnĺkomkonaniĺ'
l. Michal Gunčaga, olešná
2. Ing. Stanislav Kočiš,Košice, Tr. SNP 39
3. Ing. Vladimír Golis, Čadca, okĺužná 68915
4. Roman Zmatek, Klokočov, Hrubý Buk
Dotknuté orgány

1.

2.
3.
4.

:

Stredoslovenská distľibučnáa. s. Žilina, Pľi Rajčiank e 292718
okľesný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Čadca, Paláľikova č. 95
olaesný úrad, odboľ starostlivosti o ŽP Čadca,Paláľikova 91
obec Klokočovo starosta obce

ostatným účastníkomkonania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
č.7111967 Zb. o spľávnom konaní veľejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 dní na
úľadnej tabuli obecného úradu v Klokočove.
Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENE DŇA: ..(?:,{,'.(/'..

ZVESENE DŇA

Pečiatka a podpis orgánu, ktoqý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.l2

Tel' 04l/4358l l0' kl. l6

www.klokocov.sk
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starosta

knižnica

Tel. 04l/43581 10' kl. l8
Tel. 041/4358110, kl. l3

Fax 041/4358338

- učtáreň
- matrika

l0' kl. l7 _ úsek
daní a pol'nohospodárstva

TeI. 04l/4358l

dane@klokocov.sk

