OBEC MOJTÍN –020 72 Mojtín 242
Spisové číslo: 81/2019-2
Vybavuje: Ing. Jaromír Gabriš

Mojtín, dňa 23.09.2019

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Obec MOJTÍN, Mojtín č. 242, 020 72 Mojtín
(ďalej len "navrhovateľ") dňa 06. 09. 2019 podal návrh na kolaudáciu stavby:

"Sanácia skalného brala Smetlička - prístupová a miestna komunikácia"
na pozemku parc. č. KN 1339/1 reg. C (KN 10422/1, 10422/2, 10422/3, 10422/5, 10422/8, 10423/1
reg. E) v katastrálnom území Mojtín. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Mojtín, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa podľa § 3a, odst.4 a § 16
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 120 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej
správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie,
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade
s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a
organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

14. októbra 2019 (pondelok) o 09,30 hod.
so stretnutím pozvaných : na mieste stavby.
Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Košeca, úradné hodiny: Po a Št:7-15, St:7-16.30, Pi:713.30 utorok nestránkový deň).
K ústnemu pojednávaniu navrhovateľ predloží:
1. Doklad o vytýčení stavby.
2. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia,
komíny, ústredné kúrenie, plyn) a meraní.
3. Právoplatné stavebné povolenie predmetnej stavby.
4. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní
zmeny stavby pred jej dokončením.

5.
6.
7.
8.

Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby.
Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, pokiaľ bol spísaný.
Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov (§ 47 stavebného zákona).
Ďalšie doklady stanovené v podmienkach stavebného povolenia.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

František S T A Ň O
starosta obce

Doručí sa:
Účastníci konania: (doručenka do vlast.rúk, opakov.doručenie)
1.Navrhovateľ: Obec Mojtín, Mojtín 242, 020 72 Mojtín
Vlastníci pozemkov: (doručenka do vlast.rúk, opakov.doručenie)
2. SR Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Dotknuté orgány: (doručenka doporučene)
3. Okresný úrad Púchov, odbor ŽP, Štefánikova 820/19, 020 01 Púchov
4. RÚVZ v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
5. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, ODI, Kukučínova 186/1, 017 23 Pov.Bystrica
10. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
11. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Pov.Bystrica
Na vedomie:
12. Projektant: Ing. František Králik, Karola Kmeťku 3165/8, 010 08 Žilina
13. Obec Mojtín – špeciálny stav. úrad

