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oBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

VÝst. 580/2020/Ca
výuavuje : Čavajda

oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením_ýzvana
uplatnenie námietok a pripomienok

Stavebník Mgľ. Peteľ Blaha a Gabriela Blahová, bytom Čadca, v zastúpení
Ing. Danielom Drábikom,Žilina, podali dňa 1l .6.2020 obci Klokočov žiadosť o povolenie
zmeny stavby,,Novostavba ľodinného domu" na pozemkoch p.č. C-KN 4010,4011, 4012 v k. ú.
Klokočov, pred jej dokončením. Na stavbu bolo vydané Stavebné povolenie obcou Klokočov dňa
23.6.2017 pod čj. Yýst. 475l2OI7lČa. Pľedmetom zmeny je stavba hospodárskej budovy.

obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úľad, podl'a $ l l7 zákona č. 5011976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákoĺl v platnom znení oznamuje zaéatie konania o Zmene
stavby pred jej dokončením a súčasne oznamuje účastníkom konania, že môžu do podkladov
rozhodnutia nahliadať na tunajšom úľade a svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôľ do
7 dní odo dňa doľučenia oznélmenia. Na neskôľ podané námietky a pľipomienky nebude stavebný úľad
pľihliadať.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca pľedloŽiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechal zastupovať.
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V Klokočove |2.6.2020
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Jana Fotdinová
starostka obce

Doľučuje sa účastníkom konania:
1. Mgr. PeteľBlaha, Čadca,

v zastúpení Ing. Danielom Dľábikom,Zilina,
2. Bc. Gabriela Blahová' Čadca,

v zastúpení Ing. Danielom Dľábikom,Zilina,
3. Ing. Michal Smuda, Žilina,Burianova medzieľka
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova č. 36
5. Jozef Šipula, Turzovka,
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Dotknuté orgány :

1. bkľesný uľad, Pozemkový a lesný odboľ, Čadca, Palárikova č. 95

ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením' $ 26 ods.2)
zákona č.7111967 Zb. o spľávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznĺĺmenia na dobu l5 dní
na uradnej tabuli obecného úľadu v Klokočove.

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

VYVESENE DŇA /5, €. u/, ZVESENE oŇA:

Pečiatka a podpis oľgánu, ktoý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie

Tel. 041/43581 10, kl.l2 - starosta
Tel. 04ll4358ll0' kl. ló - kniŽnica

www.klgkocov.sk

Tel. 04ll4358l l0' kl. l8 - učtáreň
Tel. 041/4358110, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04l/4358ll0' kl. l7 - úsek
danĺ a polhohospodárstva

dane@klokocov.sk


