OBEC BODZIANSKE LÚKY
Č.j.: S2020/00116/SP346-3

946 14 Bodzianske Lúky č. 1
v Bodzianskych Lúkach, dňa 27. novembra 2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

O z n á m e n i e
o začatí konania o povolení odstránenia stavby

Dňa 2. novembra 2020 podala Margita Peöczová, bytom 930 08 Čiližská Radvaň č. 371, na Obec
Bodzianske Lúky žiadosť o povolenie na odstránenie stavby ,,Rodinný dom“ na pozemku reg. CKN parc. č.
1260/3 v katastrálnom území Bodzianske Lúky.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie vo veci povolenia odstránenia stavby.
Obec Bodzianske Lúky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)
oznamuje začatie správneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania podľa § 90
stavebného zákona.
O začatí konania Vás podľa § 18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov vyrozumievame a nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté
orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na stavebnom úrade.
Toto oznámenie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, z dôvodu, že účastníci konania
alebo ich pobyt nie sú známi, ktorá bude zverejnená v súlade s ustanovením §26 ods. 2 zákona o správnom
poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obec Bodzianske Lúky. Posledný deň vyvesenia
je dňom doručenia.

Ing. Monika A R A D I
Starostka obce
Oznámenie sa doručí:
Verejnou vyhláškou účastníkom konania:
1. Ostatní účastníci konania parc. č. 1256/1 (t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné
práva, ak ich vlastnícke a iné práva k takýmto pozemkom a stavbám môžu byť priamo dotknuté) formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej
tabuli Obce Bodzianske Lúky a na internetovej stránke Obce Bodzianske Lúky https://www.bodzianskeluky.sk

-doručí sa:
2. Ing. Silvia Csicsayová, Čiližská Radvaň č. 172, 930 08 Čiližská Radvaň-projektant
3. Ing. Pavol Fehér, Pavúčí Vrch 266/16, 929 01 Malé Dvorníky-stavebný dozor
4. Koloman Fehér, Bodzianske Lúky č. 6, 946 14 Bodzianske Lúky-vlastník parc. č. 1256/1
5. Margita Peöczová, Čiližská Radvaň č. 371, 930 08 Čiližská Radvaň-žiadateľ
6. Obec Bodzianske Lúky, č. 1, 946 14 Bodzianske Lúky- dotknutý orgán štátnej správy-ochrany ovzdušia, vôd, cestný správny orgán
-doručenkou dotknutým orgánom a organizáciám:
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39
8. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná č. 16
9. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
10. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky
11. Západoslovenská distribučná a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
12. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
13. a/a

Zverejnené na úradnej tabuli obce Bodzianske Lúky:
Od: ........................ do: ........................
Zverejnené na webovom sídle obce Bodzianske Lúky: https://www.bodzianskeluky.sk
Od: ........................ do: ........................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

