OBEC SOKOLOVCE
Piešťanská ulica 234/84, 922 31 Sokolovce
č.j. 08/2019 – Ma / OZK

dňa 1.3. 2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebník – Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
v zastúpení Jozef Dovčík, Piešťanská 71/71, 922 31 Sokolovce – podal dňa 14.1. 2019 na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu : „Rozšírenie
distribučnej siete NN Sokolovce – Pri starej studni“, na pozemkoch parc.č. 136/99, 136/146,
136/215 a 136/216 v k.ú. Sokolovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Sokolovce ako stavebný úrad príslušný podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej
iba „stavebný zákon“), oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom a súčasne upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom úrade samosprávy –
pracovisko Piešťany, J. Záborského 40, 921 01 Piešťany (budova Daňového úradu Piešťany –
4.poschodie, kancelária č. 516) počas úradných dní (pondelok, streda).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje pripomienky k žiadosti
uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie
uplatnené námietky stavebný úrad neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania
nechá zastupovať, predloží zástupca písomnú plnú moc.
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené
na úradnej tabuli správneho orgánu (Obec Sokolovce) po dobu 15 dní, pričom posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie sa doručí :

Ing. Marián Dóczy
starosta obce Sokolovce

01/ účastníci konania – verejnou vyhláškou
02/ ZSD, a.s., Čulenova 6, Bratislava
03/ TAVOS, a.s., Priemyselná 10, Piešťany
04/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
05/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
06/ MO SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
07/ Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, Trnava
08/ Okresný úrad Piešťany – OSŽP, OCD a PK
09/ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava
10/ Správa a údržba ciest TTSK Trnava
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