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Vec:
Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia stavby a povolenia jej
užívania verejnou vyhláškou
Obec Svodín dňa 26.05.2021 obdržala žiadosť o dodatočné povolenie stavby a povolenia
jej užívania na stavbu:
Názov stavby:

Dodatočné povolenie stavby
Prístavba k rodinnému domu

Miesto stavby:

prístavba k budove so súp. č. 584, nachádzajúcej sa na pozemku
označeného ako parcela registra "C" parc. č. 3726,
na pozemkoch parc. č. 3525 a 3526 v katastri obce Svodín,
katastrálne územie Nemecký Svodín, vedených na liste vlastníctva č.
1229, vo vlastníctve stavebníka v podiele 1/1 k celku.

Stavebník:

Gábor Újhelyi, trvale bytom Horná mlynská ulica 584/91, 943 54 Svodín

Uvedeným dňom bolo konanie začaté.
Obec Svodín ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s ust. § 88a ods. 7 a § 61 ods. 1 stavebného zákona, v súlade § 26 ods. 1 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje
začatie konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
V predmetnom konaní tunajší stavebný úrad skúma, či dodatočné povolenie stavby nie je
v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.
Nakoľko stavba je úplne dokončená, stavebný úrad súčasne s horeuvedeným konaním
spája kolaudačné konanie podľa § 88a ods. 9 a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného
zákona vytyčuje v predmetnej veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
dňa 15.06.2021 o 10:00 h.
so stretnutím na mieste stavby.
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Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, že
námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Správny orgán upozorňuje účastníkov konania, že pri ústnom pojednávaní a pri
nazeraní do spisu sú prítomné osoby povinné dodržiavať Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020 zo dňa
14.10.2020, ktoré ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá
zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade (Spoločný obecný
úrad so sídlom vo Svodíne, Hlavná 1, Svodín).

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Doručí sa:

Gábor Újhelyi, Horná mlynská ulica 584/91, 943 54 Svodín (stavebník)
Ing. Zsolt Turi Nagy, Športová 7, 943 01 Štúrovo (projektant)
Katarína Nágelová, Krížna ulica 289/13, 943 54 Svodín
Zuzana Schillerová, Veterná ulica 852/2, 943 54 Svodín
Melinda Czilling, Horná mlynská ulica 582/95, 943 54 Svodín
Tímea Lánci, Ulica Svätého Urbána 311/6, 943 54 Svodín
Imriška Stanová, Madáchova 2541/39, 943 60 Nána
Poľnohospodárske družstvo Svodín, Malá škovránková 1171/4, 943 54 Svodín
(elektronicky)
Zuzana Bertóková, Nemeckosvodínska cesta 746/37, 943 54 Svodín
Obec Svodín - verejná vyhláška pre spoluvlastníkov parc. č. 3723/2 a 3728/100
Okresný úrad Nové Zámky – pozemkový a lesný odbor (elektronicky)
Do spisu

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená na Obecnom úrade vo Svodíne

odo dňa: ......................... do dňa: .........................

.........................................
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka obecného úradu
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