OBEC

PAPRADNO

Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno
Číslo: 4905/2019-002 TS1-20

V Papradne, dňa: 06.07. 2020

OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby a nariadenie ústneho konania
podľa § 88a, primerane § 61 ods. 4/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku , v znení neskorších noviel (stavebný zákon).
Stavebník: Georgiev Zdravko Hristov r. Georgiev, Stambolovo 2069, Ichtiman, okr.
Sofia, Bulgaria, zastúpený Milan Strašík, bytom 018 13 Papradno č. 809, podali dňa 09.12.
2019 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby: „Rodinný dom súp. č.
814 – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy“, na pozemku parc č.: 2835/2, 2835/1, v kat.
území: Papradno, v obci Papradno.
Predmetom konania nie je oplotenie.
Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a)
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a
o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; v súlade s ustanovením § 88a, primerane s ust.
§ 61 odst. 4/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje zahájenie konania o dodatočnom povolení zmeny
stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania, a súčasne
nariaďuje
k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

11. augusta 2020 (utorok) o 9,30 hod.
so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade, so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A.
Hlinku č. 29/34, na 3. poschodí, č. dv. 325.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom
v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34, v dňoch určených pre verejnosť (pondelok,
streda), pred dňom ústneho konania a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní,
inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
V zmysle § 61 ods. 6/ stavebného zákona sú dotknuté orgány štátnej správy povinné oznámiť
tunajšiemu úradu svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky
účastníci konania.
Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe dotknuté orgány
štátnej správy a účastníci konania, stavebný úrad bude mať za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí a bude považovať tieto za kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Roman Španihel
starosta obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Toto
oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste
obvyklým a web stránke obce.
Vyvesené dňa: .........................................

Zvesené dňa: ..............................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................................

Na vedomie:
Účastníkom konania:
1) Stavebník: Georgiev Zdravko Hristov r. Georgiev, Stambolovo 2069, Ichtiman, okr. Sofia,
Bulgaria, zastúpený Milan Strašík, bytom 018 13 Papradno č. 809
2) Stavebný dozor: Ing. Gabriela Gabčová, Hliny 1199/22, 017 07 Považská Bystrica
3) Projektant:
- Ing. Gabriela Gabčová, Hliny 1199/22, 017 07 Považská Bystrica
- Ing. Adrián Bachratý, Žilinská 895, 017 01 Považská Bystrica
- Ing. Juraj Sádecký, 018 15 Prečín č. 318
4) Vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností:
- Obec Papradno, zast. starostom
- Vlastníci pozemkov: KNE parc. č. 7649/9, 7646, 7648/2 – verejná vyhláška
Dotknutým orgánom: na vedomie
5)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50 Považská
Bystrica
6)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Považská Bystrica
7)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie
8)
Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia
9)
Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor
10) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Nová 133, 017 01 Považská
Bystrica
11) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12) Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
26
13) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14) Obec Papradno, zast. starostom – ako cestný správny orgán
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