OBEC Vavrišovo
Obecný úrad, Vavrišovo 40, 032 42 pošta Pribylina
Číslo: OcÚV 176/2019
RZ 501/2019

Vo Vavrišove 04.09.2019

Vybavuje: Dana Kičinová
Tel. kontakt: 0910 955 456
Email: dana.kicinova@gmail.com

VEREJNÁ

VYHLÁŠKA

Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebník: Ing. Peter Striha, Vavrišovo 243, 032 42 Pribylina, doručil dňa 04.09.2019 na Obec
Vavrišovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba rodinného domu“, v k.
ú. Vavrišovo, na parcelách č. KNC 542/1, 539/3 a 539/1. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné
konanie.
Obec Vavrišovo, zastúpená starostkou obce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, príslušným podľa § 5 ods. a)
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
v znení neskorších predpisov a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 a § 61 odst.1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie spojeného
územného a stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne na
prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
deň

16.10.2019 /streda/ o 9:00 h
so stretnutím na mieste stavby pred rodinným domom č. s. 107 v stanovený čas.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade vo Vavrišove, Vavrišovo
40, 032 42 Pribylina počas stránkových hodín (pondelok, utorok, streda, piatok).
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto
oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská
dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods. 6 stavebného
zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ľubica Chlebová
starostka

1

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle stavebného zákona a musí byť vyvesené
na úradnej tabuli obce Vavrišovo po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne
iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa
nezapočítava v súlade s § 27 odst.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. deň, keď bola verejná
vyhláška vyvesená a zverejnená.
Dotknuté orgány sa upovedomujú jednotlivo.

Doručuje sa :
1. Ing. Peter Striha, Vavrišovo 243, 032 42 Pribylina
2. Obec Vavrišovo – starostka obce Ľubica Chlebová, Obecný úrad 40, 032 42 Pribylina
3. COOP Jednota LM, Ul. 1. mája 125, 031 01 Liptovský Mikuláš
4. Anna Slivošová, Vavrišovo 107, 032 42 Pribylina
5. Martina Gajdošová, Vavrišovo 107, 032 42 Pribylina
6. Daniel Gajdoš, Vavrišovo 107, 032 42 Pribylina
7. Ing. Miroslav Rošťák, Za Vŕškom 683, 027 43 Nižná - projektant
8. Ing. Matej Majerík, Vavrišovo 335, 032 42 Pribylina - stavebný dozor
Verejnou vyhláškou sa doručuje vlastníkom pozemkov:
Vlastníci susedných pozemkov parcelné číslo KNC 1268, 1267, 1266 v k. ú. Vavrišovo
Orgány dotknuté stavbou:
1. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., ul. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
7. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
8. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01
Liptovský Mikuláš
9. Okresné riaditeľstvo PZ v Liptovskom Mikuláši, ODI, Komenského 841, 031 46 Liptovský
Mikuláš,

Vyvesené dňa: 11.09.2019
Zvesené dňa:
Vyvesené iným spôsobom v obci Vavrišovo na www.vavrisovo.sk dňa : 11.09.2019

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:
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