MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Gen. M.R.ŠTEFÁNIKA 4, 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE
Č. s : 1214/313/BVDS/2019
Vybavuje, tel. : Ing. Janušek, 032/655 67 18
Email : stanislav.janusek@teplice.sk

V Trenčianskych Tepliciach dňa 1.3.2019

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania
Navrhovateľ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, 914 51
Trenčianske Teplice, IČO 00158232 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 22.2.2019 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby

„PRÍSTAVBA DOMOVA SZU – osobný výťah Trenčianske Teplice“,
SO.01 Prístavba osobného výťahu
so súpisným číslom 426, ktorá je postavená na pozemku KN „C“ 487/1 v katastrálnom území
Trenčianske Teplice. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania
a stavebného poriadku podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) bod č. 1. 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 súčasne platnom znení v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v súčasne platnom znení 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 súčasne platnom znení podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad upúšťa od
ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona, pričom určuje lehotu na vyjadrenie sa
k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohoto oznámenia. Verejnou vyhláškou je oznámenie doručené 15. dňom odo dňa
zverejnenia verejnej vyhlášky.
Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na stavebnom úrade v pondelok, utorok od
8,00 hod. do 16,00 hod, v stredu od 8,00 hod. do 17,00 hod., v piatok od 8,00 do 15,00 hod. Obedná
prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12,00 hod do 13,00 hod. Návštevu
odporúčame vopred telefonicky oznámiť.
Účastníci konania, môžu svoje pripomienky a námietky k žiadosti o stavebné povolenie
uplatniť najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. Orgány štátnej správy sú podľa § 61
ods. 6 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý
orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta
Doručí sa:
1. DSZSU, Partizánska 426/11, 914 51 Trenčianske Teplice
2. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, Bratislava

3.
4.

Mesto Trenčianske Teplice, primátor mesta
Ing. Danica Sarvašová, Gen. Svobodu 7, 911 08 Trenčín, projektant

Verejnou vyhláškou :
5. Steller Márie r. Malko, Trenčianske Teplice
Na vedomie :
- Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
- RUVZ v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
- OR HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 811 01 Bratislava
- Mesto Trenčianske Teplice, odd. PZP
- a/a

Vyvesené :

.......................... 2019

Zvesené :

.......................... 2019

...............................................
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky

