OBEC OLCNAVA
stavebný úrad

Číslo: 2538/2018-19-ozn.-VV

V Olcnave dňa 25.04.2019

OZNÁMENIE
o začatí konania k dodatočnému povoleniu stavby

Stavebník A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, so sídlom Jarná 25, Olcnava podal dňa
14.12.2018 žiadosť o žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby „SO 01 Obrobňa a
montáž“ s. č. 334 na pozemkoch parc. č. KN C 735/41, 735/42, 735/43, 735/9, 735/100,
735/99 (KN E 90729/2) v kat. území Olcnava.
Stavba rieši objekt obrobne a montáž v areáli bývalého poľnohospodárskeho dvora.
Stavebnými úpravami bývalého objektu stodoly sa zrealizoval objekt pre účely trieskového
obrábania strojových súčiastok a dielcov, s inštaláciou obrábacích strojov.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov („stavebný zákon“) k
dodatočnému povoleniu stavby.
Obec Olcnava, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, podľa ust. § 117
stavebného zákona a § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje v súlade s ust.
§ 88a v spojení s § 61 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje k prejednaniu predloženej žiadosti ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
21.05.2019 (utorok) so stretnutím o 11,00 hod. na mieste stavby, t.j. areál bývalého
poľnohospodárskeho dvora, objekt s. č. 334.
Do pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Olcnave.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri tomto
pojednávaní, inak nebudú brané v úvahu. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené pri prejednávaní územno-plánovacej dokumentácie sa neprihliada.
V rovnakom termíne oznámia svoje stanovisko dotknuté orgány.
Vlastník (užívateľ) pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania je povinný
strpieť ohliadku na mieste podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
a k tomuto účelu ich sprístupniť.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce Olcnava a na internetovej stránke obce.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Oznámenie sa doručí: Vlastníci pozemku parc. č. KN E 90729/2, 90730/1, 90730/4, KN C
735/100 (podľa listu vlastníctva č. 68, 242, 802 a 962) v kat. území Olcnava.

Jaroslav Salaj
starosta obce

Vyvesené dňa: 29.04.2019

Zvesené dňa: 14.05.2019

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

