OBEC DOLNÁ STREDA
925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo : 396/ÚPaSP 506/2018

V Dolnej Strede dňa 28.5.2018

OZNÁMENIE
o začatí konania o odstránení stavby
(verejná vyhláška)

Miloš Radič, bytom 924 01 Nebojsa s. č . 102, podal dňa 18.5.2018 na Obecný úrad
v Dolnej Strede žiadosť o povolenie odstránenia stavby „ Kotolňa – časť rodinného
domu s. č. 428 “, na pozemku parc. č. 265/2, kat. úz. Dolná Streda.
Obec Dolná Streda, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s ust.§ 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov o z n a m u j e
v e r e j n o u v y h l á š k o u začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3
stavebného zákona a podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční
dňa 19.6.2018 (utorok) o 9,30 hod.
so stretnutím prizvaných na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dolná Streda, www.nova.dolnastreda.sk ( 15 deň
vyvesenia je dňom doručenia oznámenia).

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce
v zastúpení
Ing. Anna H a l a b r í n o v á
vedúca oddelenia ÚPaSP
MsÚ Sereď

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 97 ods. 1) stavebného zákona : Účastníkmi
konania podľa § 86 až 96 sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné
právo k pozemku alebo k stavbe a ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok
parcela č. 262, 263, 264/1 a 264/2, kat. úz. Dolná Streda

Oznámenie sa doručí :
1.
2.
3.
4.

Miloš Radič, 924 01 Nebojsa s. č. 102
Marek Mikuláš, 925 63 Dolná Streda s. č. 400
Miroslav Mikuláš, Garbiarska 51/57, 926 01 Sereď
Oprávnená organizácia: THERMOPOL, s.r.o., 29. augusta č. 16, 924 01 Galanta
(IČO: 34 113 860)
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová doba 1408/31,
924 36 Galanta - OPaK (IČO:00151866)
6. verejnou vyhláškou doručujeme spoluvlastníkovi susednej nehnuteľnosti pozemok
parcela č. 262, 263, 264/1 a 264/2, kat. úz. Dolná Streda

