OBEC KALNÁ NAD HRONOM
Červenej armády 55, 935 25 Kalná nad Hronom
Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4
Kalná nad Hronom, dňa 2.6.2020

Č.j.: 303/2020
Evid.č.: 487/2020-SP/Kup.

-Verejná vyhláškaO z n á m e n ie
o začatí stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby.

Žiadateľ
so sídlom

: Obec Dolná Seč v zastúpení starostkou Zdenkou Furdovou
IČO: 00306894
: 935 31 Dolná Seč 22

požiadal dňa : 1.6.2020 o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chodníka v obci Dolná
Seč“,
ktorej účelom je rekonštrukcia úseku jestvujúceho chodníka pre peších v celkovej dĺžke cca 277,85
m, ktorý vedie súbežne s regionálnou komunikáciou /po ľavej strane cesty smerom na Obec Hornú
Seč/,

v kat. území: Dolná Seč,

v obci: Dolná Seč,

na pozemkoch parc.č.: 848/1 /stav C-KN/.

Obec Kalná nad Hronom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a
doplnkov (ďalej len stavebný zákon), spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sú podmienky umiestnenia jednoznačné
vzhľadom na pomery v území.
Vzhľadom k tomu bola predložená žiadosť bola posudzovaná podľa §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona.
Stavebný úrad oznamuje začatie spojeného konania a pretože sú mu dobre známe pomery
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, u p ú š ť a od miestneho
šetrenia a ústneho rokovania v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona.

Účastníci konania môžu svoje námietky k umiestneniu ako i povoleniu stavby uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude
prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona)
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv.
Michala 4, Levice.

Obec DOLNÁ SEČ
v stavebný úrad _~

Ing. La
starost;

Doručí sa:
1. Obec Dolná Seč v zastúpení starostkou Zdenkou Furdovou, 935 31 Dolná Seč 22
2. PROSÍC s.r.o., SNP 25, 937 01 Želiezovce
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice
6. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínova 4, 934 01
Levice
9. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínova 4, 934
01 Levice
10. Okresné riaditeľstvo PZ v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, 934 01
Levice
11. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií,
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
12. Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 949 65 Nitra
13. Ostatným verejnou vyhláškou:
Na úradnej tabuli:
Obce Dolná Seč, 935 31 Dolná Seč 22

Toto oznámenie podľa ust. § 26 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách).
Súčasne sa oznámenie zverejní iným spôsobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce
a pod.) Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Oznámenie vyvesené dňa:

Oznámenie zvesené dňa:

Podpis/pečiatka:

Podpis/pečiatka:

Vybavuje: Ing. Vladislav Kupca
Telefón : 036/6348378

