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OBEC KLOKOCOV
023 22 Klokočov č. 962

C. j.:Výst. 540l2020/Ca
Vybavuje: Čavajda

oznámenie o,začptí sppjq{rého úzennéľro a sJ+yebĺrihg ko+pnia,?na{ipcqpie Éqt4e"h.o \p'+ania

,,Milan Belko a Monika Belková, Klokočov , podali dťn27.5.2020 návľh na
vydanie stavebného povolenia pľe stavbu ,,DvojgaráŽ" na pozemku paľc. č CKN 8?29 v k. il.
Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté spojené inemné a stavebné konanie.

obec Klokočov, ako príslušný,stavebný úrad, podľa $ l l7 zäkona č. 50/l 976 Zb. o územnom
plánovaní astavebnom poriadkuvplatnom znenilstayebný zákon/ vsúlade s ust. $ 36 39aa $ 6l
stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania všetkým známym
účastníkom konania a súčasne naľiaďuje na pľerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym
zist'ovaním na deň

24.6.2020 o 8,00 hod.

na obecnom úrade v Klokočove

Do podkladov ľozhodnutia moŽno nahliadnuť na tunajšom úľade počas úľadných dní, najneskôľ
však pľi ústnom konaní. Učastníci konania môŽu svoje námietky a pľipomienky k návľhu uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada.

V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté zorgány, inak sa v zmysle $ 36 ods. 3

stavebného zákona má za to, Že s návrhom z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektoý
z dotknutých orgánov potľebuje na ľiadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úľad na jeho Žiadost'
určenú lehotu pľed jej uplynutím primerane pľedlŽi'

Podľa $ 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v pľvostupňovom konaní v uľčenej lehote' hoci uplatnené mohli
byt'.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predloŽiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktoľý sa nechá zastupovat'.

c
Jana Foldindvá

staľostka obce

V Klokočove 28,5.2020
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Doľučuje sa účastníkom konania:
l. Milan Belko, Klokočov
2. Monika Belková, Klokočov
3. ondľej Hlavko' Klokočov
4, Ing. Ján Červeník, Turzovka,
5. Veronika Godišková, Klokočov,
6. Pavol Godiška, Klokočov,
7. Richard Godiška, Klokočov,

Dotknuté orgány :

1 . Stredoslovenská distribučná a. s. Ži|ina, Pľi Rajčiank e 292718
2. okľesný úrad, Pozemkový a lesný odboľ. Čadca, Palaľikova č. 95

3. okľesný úľad, odbor starostlivosti o ŽP Čadca,Palárikova 91

4. obec Klokočov, staľosta obce

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákoĺa
č.7111967 Zb, osprávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznitmenia na dobu 15 dní na
úradnej tabuli obecného úradu v Klokočove'

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu l5 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

VYVESENE oŇe: í uil) ZVESENE oŇA:I

Pečiatka a podpis orgánu, ktoľý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

www.klokocov.sk

Tel. 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel' 04l/4358l l0' kl. 13 - matľika

Fax 041/4358338

Tel.04l/4358l l0' kl. l7 - úsek
daní a pol'nohospodárstva

dane @klokocov.sk


