obec Hradište pod Vrátnom
Mesto Senica, Spoločný obecný úrad Senica, Štefánikova í408/56, 905 25 Senica
Č. j.:

V Senici, dťla 02.1'l'2022

soÚ- ĺ746z022 - MUc

Vybavuje:G. Múčková
e-mail: gabriela.muckova@senica.sk

VEC:

o'ňámenie o zaháiení konania
konaním - vereinou vvhláškou.

o dodatočnom povolenĺ stavbv

spoiené s kolaudaónÝm

podali dňa27.10'2022 na
Stavebnici Karol Baránek a Lucia Baránková, Hradište pod Vľátnom č. 35ĺ
domu č' 35í +
krodinnému
Prístavba
tunaisä'ňiää"ziäJ"Jľododatočné stavebné povolenie na stávbu.,,
pod Vrátnom.
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Nakoľko predmetná stavba je uŽ postaven'á a dokončená, obec Hradište pod Vrátnom, ako
v súlade s ustanovenĺm
stavebný úráo iooľa $ 117 zákonač' so/i976 Zb.v zneni neskoršĺch zmien a doplnkov,
poriadku (stavebný zákon)
plánovanĺ
g
a
stavebnom
územnom
Zb.
o
50/1976
č.
zakona
odi.
íoĺ-áoš.+, s ĺis",
vznenĺ neskoršĺchpreopisw n ar iad'u j e v predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené smiestnym
zisťovaním na deň

29. november ( utorok) 2022 o 09.00 hod.
so zrazom účastnĺkovna mieste stavby.
a pri ústnom
Ďo podkladov rozhodnutia moŽno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania v úradných dňoch
pojednávanĺ'
Na Ústne pojednávanie navrhovateľ pripravĺ:

prevádzkov''ých zariadenĺ na plynulú
Jorl"bŕ o výsnoroôň p'óopĺiáiiy.h skúšoka o spôsobilosti prípadne
prevádzky, pokiaľ sa

"i
á'nezpeenú preváo.tu,

skúšobnej
sŕauu Juýspóku komplexného vyskúšania,
vykonávala,
bj projektovú dokumentáciu overenú stavebným Úradom v stavebnom konani,
iyŔíáiý' v ktoých sú vyznačenézmeny, rú xtorym došlo počas uskutočňovania stavby'
"í
d) geometrický plán zamerania novostavby
stavebným úradom.
e)
-' ďalšie doklady určené
uplatniť najneskôr pri
Úeástnĺci koňania a dotknuté'organy štátnej správy môŽu svoje námietky a stanoviská
ne
neprihliadne.
na
sa
pojednávanĺ,
inak
ústnom
predloŽiť pĺsomné
Ak sa niektoý z Účástnĺkov konania necňá u konanĺ zastupovať, musĺ jeho zástupca
zastupovať'
dal
sa
ktoý
konania,
účastnika
podpisom
toho
splnomocnenie s ôvereným
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počtu účastnikovkonania a účastnĺkomna neznámom mieste verejnou vyhláškou
KarolBaránek, Hradište pod Vrátnom č.351
Lucia Baránková, Hradište pod Vrátnom č. 351
lng' arch. Michaela Fordinálová, Bernolákova 207, Senica

lng. Ľubomir Planka Bernolákova 210, Senica

Jo}ef Furko, Hradište pod Vrátnom č' 157
Ján Štefĺk,Hraničná 337/5, Bratislava

obec Hradište pod Vrátnom
spis

