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OBEC KLoKoČov
023 22 Klokočov č. 962

Výst. 282 lzDzDlČa
Vybavuje : Čavajda

V Klokočove 28.2.2020

Konanie podl'a $ 88a ods. 1 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby 
'Stavebné 

úpľavy
rodinného domu", na pozemkoch p. č. CKN 6593. 6591' 6592,6594 v k.ú. Klokočov, stavebníka
,,Maľta Gľešáková, Zilina,

Stavebník ,,Marta Gľešáková, Žilina, ', požiadala obec Klokočov, ako príslušný
stavebný úľad o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu ,,Stavebné úpravy rodinného
domu", na pozemkoch p. č. CKN 6593,659l,6592,6594 v k.ú. Klokočov.

Vychádzajúc zuvedeného obec Klokočov, ako pľíslušný stavebný úrad' podl'a $ l17 zákona č.
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku /stavebný zákon/ v platnom zneni, zahajuje
konanie podľa $ 88ď ods.l stavebného zékona o stavbe ,'Stavebné úpravy rodinného domu", na
pozemkoch p. č. CKN 6593,659l,6592,6594v k.ú. Klokočov.

Nakoľko boli stavebnému úľadu predloŽené všetky potrebné doklady pre vydanie dodatočného
stavebného povolenia, stavebný úľad na ich podklade konštatuje, Že dodatočné povolenie stavby nie je
v ľozpore s veľejnými záujmami chľanenými týmto zákonom a osobitnými pľedpismi.

Yychádzajic z uvedených skutočností stavebný úrad oznamuje začatie
konania o dodatočnom povolení stavby a naľiad'uje ústne rokovanie spojené s miestnym
zisťovaním na dňa

1.4.2020 o 9.0Q hod,

na obecnom úrade v Klokočove.

Učastníci konania môŽu nahliadnut' do podkladov na tunajšom stavebnom úľade počas
úľadných dní, pri ústnom konaní. Účastníci konania môŽu svoje námietky upiatnit'
najneskôľ pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak sa nechá niektoqý z účastníkov konania zastupovať, musí predloŽiť jeho zástupca
písomnú plnú moc s oveľeným podpisom toho účastníka konania, ktoľý sa nechá
zastupovať.
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starostka obce
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Doručuje sa účastníkom konania:
l. Maľta Grešáková, Žilina,
2. HEAD Studio s. ľ. o. '3. obec Klokočovo starosta obce

Doručuje sa dotknutym oľgánom:
l. okľesný úľad Cadca, odbor pozemkový a lesný, Palárikova 95

ostatným účastníkom konania sa ozniímenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
é. 7111967 Zb. o spľávnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznámenia na dobu 15 dnĺ na
úľadnej tabuli obecného úradu v Klokočove.

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

VYVESENE DŇA: ,t.3, ln/-D ZVESENE DŇA

Pečiatka a podpis orgánu, ktoý potvľdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 04l/4358l l0' kl' l2 - starosĺa
Tel. 04l/4358l l0' kl. l6 - kniŽnica

Tel' 04l/4358l l0' kl. l8 - učtáľeň
Tel. 041/43581 I 0, kl. l3 - matrika

Fax 041/4358338

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

dane@klokocov.skwww .sk


