MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Gen. M.R. ŠTEFÁNIKA 4, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE
Č.s.: 1206/243/BVDS/2019
Vybavuje : Ing. Mičega, 032 655 67 13
Email : stavebne@teplice.sk

V Trenčianskych Tepliciach dňa 28.2.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Stavebník Jozef Belko, Štvrť SNP 121/3, 914 51 Trenčianske Teplice podal dňa 30.1.2019
ţiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Prevádzkové zariadenie pri ovocných sadoch, žumpa, Trenčianske
Teplice, parc. č. 1222/1“,
ktorú navrhuje umiestniť a povoliť na pozemku KN „C“ parc. č. 1222/1 v katastrálnom území
Trenčianske Teplice. Dňom podania ţiadosti bolo začaté spojené stavebné konanie.
Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení jeho zmien a ako príslušný
stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho zmien podľa s 35 ods. 1 a
§ 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa § 61 ods. 4 verejnou vyhláškou
neznámym účastníkom a spoluvlastníkom susedných nehnuteľností. Súčasne na prerokovanie
predloţenej ţiadosti podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 3 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie
spojené s miestnou obhliadkou na deň
28. marca (štvrtok) 2019 o 9,30 hod.,
so zrazom účastníkov konania pri predmetnom pozemku, cca 80 m od rodinného domu na ulici Sady
pod Dedovcom č. 274/41.
Do podkladov pre rozhodnutie moţno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na stavebnom
úrade v pondelok, utorok, od 8,00 hod. do 16,00 hod., v stredu od 8,00 hod do 17,00 hod, piatok 8,00 hod.
do 15,00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 30 min. je v čase od 12,00 aţ 13,00
hod. Návštevu odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.
Účastníci konania, môţu svoje pripomienky a námietky k ţiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môţu svoje stanovisko oznámiť dotknuté
orgány. Podľa § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona ak niektorí z dotknutých orgánov potrebuje
na riadne posúdenie dlhší čas, predĺţi stavebný úrad na jeho ţiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predĺţenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má
sa za to, ţe so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predloţiť písomnú plnú
moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.
Stavebník ku konaniu pripraví vyjadrenie Okresného úradu Trenčín, Odboru starostlivosti
o ţivotné prostredie a Okresného úradu Trenčín, Pozemkový a lesný odbor.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta

Doručí sa účastníkom konania :
1. Jozef Belko, Štvrť SNP 121/3, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Ing. Miloš Bortel, Kollárova 1308/33, 018 41 Dubnica nad Váhom
3. Ing. Janka Bortelová, Kollárova 1308/33, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Ing. Alţbeta Balcová, A. Bernoláka 2180/58, 010 01 Ţilina –projektantka
5. Filip Balcárek, A.Sládkoviča 168/34, 018 51 Nová Dubnica
6. Verejná vyhláška
Na vedomie :
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŢP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
- Agentúra správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, odbor výstavby a rutinnej štandardnej
údrţby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 811 01 Bratislava
- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Koţušnícka 4, 911 05 Trenčín
- MsÚ Trenčianske Teplice, referát PZP
- a/a

Vyvesené dňa : .................... 2019
Zvesené dňa : .................... 2019

...........................................
podpis a odtlačok pečiatky

