Obec Mojtín
020 72 Mojtín 242
Č.j.: 35/2019/001/ Ozn.
Tel.: 042/4711692

Mojtín, 10.04.2019

Vec:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie.
Žiadateľ Štefan Korený, Novozámocká 145/81,947 01 Hurbanovo - Bohatá, podal dňa
25.03.2019, tunajšiemu stavebnému úradu návrh na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby
„Rekreačný dom“, ktorý je umiestnený na pozemku parc.č. KN-C 1298/47 v kat. území
Mojtín .
Dňom doručenia podania sa začalo kolaudačné konanie stavby. Stavebné povolenie
vydala Obec Mojtín dňa 3.11.2009 pod č. 01/2009/000392-Dus, stavebníkom Ing. Miroslavovi
Solavovi a manž. Dagmare Solavovej, r.Kadlecovej, Okružná č.519/101,018 51 Nová
Dubnica.
Obec Mojtín v súlade s ust. § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel nariaďuje k predloženému
návrhu ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

24. apríla 2019 o 10,00 hod. ( strteda )
so stretnutím na mieste stavby.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania
na Obecnom úrade Mojtín, 020 72 Mojtín 242, v pondelok až piatok v čase od 700 hod. do
1400 hod. a pri ústnom konaní.
K ústnemu konaniu je navrhovateľ povinný predložiť:
1. projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní a stavebné
povolenie;
2. projektovú dokumentáciu skutoč.realizovania stavby( v prípade uskutočnených zmien
oproti PD overenej v stavebnom konaní, ktoré budú prerokované v kolaudačnom
konaní)
3. doklady o predpísaných skúškach - revízna správa elektro,rev.zariadenia
vonk.ochrany pred atmosfer. vplyvmi-bleskozvodu, osvedčenie o stave komínov,
potvrdenie od odborného dozora o nepriepustnosti žumpy
4. geometrický plán zameraného skutkového stavu stavby
5. súhlas Obce Mojtín na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
6. doklad o zaplatení správneho poplatku
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri tomto konaní,
inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Telefón
042/4711692

IČO
00 317 543

E-mail
obecmojtin@obecmojtin.sk

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca stavebnému
úradu úradne overenú písomnú plnú moc.

František Staňo
starosta obce
Doručí sa:
1.
2.
3.
4.

Žiadateľ: Štefan Korený, Novozámocká 1451/81,947 01 Hurbanovo - Bohatá
Projektant : Ing.arch. Lukáš Petruš,SNP 533/82,018 51 Nová Dubnica
Stavebný dozor : Ing.Jozef Kazík, Trenčianska 228/3, 018 61 Beluša
Obec Mojtín

Dotknutý orgán št.správy:
5. Okresný úrad,odbor starostlivosti o životné prostredie,Štefánikova 820, 020 01 Púchov
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