OBEC HORNÁ SEČ
Hlavná 19/16, 935 31 Horná Seč
Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4
Č.j.: 522/2018

Horná Seč, dňa 30.7.2018

Evid.č.: 596/2018-SP/Kup.

-Verejná vyhláškaOznámen ie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania.
.
Žiadateľ
so sídlom

: Obec Starý Tekov v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Štefanom
IČO: 00307483
: Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

požiadal dňa : 20.7.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rozšírenie inžinierskych sietí, časť Rozšírenie STL distribučného
plynovodu PE D 50 ul. Krížna, Starý Tekov“,
ktorej účelom je realizácia rozšírenia inžinierskych sietí pre plánovanú výstavbu rodinných domov
v obci Starý Tekov, ul. Krížna, v nasledovnom rozsahu:
-

Rozšírenie distribučného plynovodu: STL distribučný plynovod – PE 100, SDR 11 - D 50,
dĺžka 80,50 m,
v kat. území: Starý Tekov,

v obci: Starý Tekov,

na pozemkoch parc.č.: 158/2, 184/2, 528/1 /stav C-KN/ - líniová stavba.
Obec Horná Seč, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie stavby, u p ú š ť a od miestneho šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní,
alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona)
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4,
Levice.
Edita Moravská
starostka obce
Oznámenie sa doručí:
1. Obec Starý Tekov v zastúpení starostom Ing. Petrom Štefanom, Tekovská 1, 935 26 Starý
Tekov
2. Plynos-Projekcia Milan Varinský, Čankov 140, 934 01 Levice
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice
6. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie
7. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, Levice
8. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 8, 949 01 Nitra
9. Ostatným verejnou vyhláškou:
Na úradnej tabuli:
Obce Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách).
Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce
a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie vyvesené dňa: .........................

Oznámenie zvesené dňa: .........................

Podpis/pečiatka: ......................

Podpis/pečiatka: ...................

Vybavuje: Ing. Kupča Vladislav
Telefón : 036/6348378

