OBEC SOKOLOVCE
Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská ulica 234/84, 922 31 Sokolovce
č.j. 222/2021 – Ba / OZK
dňa 02.09. 2021

Oznámenie
začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania

Dňa 25.08. 2021 podala stavebníčka – Jana Amrichová, Piešťanská 634/130, Sokolovce – na
tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu :
„Rodinný dom“, na pozemkoch parc.č. 136/121 a 136/159 v k.ú. Sokolovce, obec Sokolovce ul.
Piešťanská. Uvedeným dňom bolo začaté konanie podľa ust. § 88a ods. 1 stavebného zákona.
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 konania o dodatočnom povolení stavby známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom, a súčasne nariaďuje na prerokovanie žiadosti
ústne konanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční na mieste stavby v obci
Sokolovce (parc.č. 136/121, 159)

dňa 28.09. 2021 so začiatkom medzi 09.30 - 09.45 hod.
Na ústnom konaní stavebníčka predloží :
-

Geometrický plán zamerania stavby
Vytýčenie stavby
Energetický certifikát

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na ústnom konaní alebo na Spoločnom úrade
samosprávy, J. Záborského 40, Piešťany (budova Daňového úradu Piešťany, 4. poschodie, č.dv.
504) počas úradných dní (pondelok, streda).
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská k žiadosti
uplatniť najneskôr na ústnom konaní inak k nim stavebný úrad neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a v súlade s ust. § 26 ods. 2 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej
tabuli správneho orgánu, (Obec Sokolovce), pričom posledný 15-ty deň tejto lehoty
je dňom doručenia.
Oznámenie je potrebné súčasne zverejniť iným spôsobom v mieste obvyklým (v miestnej tlači, rozhlase
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka).

Ing. Dóczy Marián
starosta obce Sokolovce
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Oznámenie sa doručí :
01.
02.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Jana Amrichová, Piešťanská 634/130, 922 31 Sokolovce
Účastníci konania : doručenie verejnou vyhláškou
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava
TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79, Piešťany
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19, Bratislava
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 16, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01, Trnava
MO SR – Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47, Bratislava
Okresný úrad Piešťany - odbor starostlivosti o ŽP Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťan
Okresný úrad Piešťany - odbor CDPK Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany

Kópia : Obec Sokolovce / spis
Vybavuje : Ing. Bruncková
e-mail : brunckova.sus@trebatice.sk
Spoločný úrad samosprávy, J. Záborského 40, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 7730 139

