Obec Ivanka pri Dunaji
Stavebný úrad
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Č. j.: Výst.5037-17-Kt

Dňa: 09.10.2017

Vec: Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania verejnou
vyhláškou a upustenie od ústneho konania.
Stavebník Nikola Hinterschusterová, Štefánikova 29, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, podal dňa 20.09.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe '2x
rodinný dom s dvoma byt.jednotkami a rodinný dom' na pozemku parc. č. 142,
143 katastrálne územie Farná. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Ivanka pri Dunaji, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s § 61 ods.4. stavebného zákona, oznamuje začatie
stavebného konania účastníkom ( všetkým vlastníkom pozemkov parc.č. 95/5 ( 95/1,
95/2, 95/4 ) a 145 k.ú. Farná.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a podaná
žiadosť s priloženými dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa §39a ods.4 a §61 ods.2
stavebného zákona upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas
stránkových dní v pondelok od 9,00 – 18,00 hod., v stredu od 8,00 – 15,00 hod. a
v piatok od 7,00 – 12,00 hod..
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, inak sa
na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

Ing. Adriana Kutšálová
stavebný úrad
Toto oznámenie sa týka vlastníkov pozemkov parc.č. 95/5 ( 95/1, 95/2, 95/4 ) a
145 k.ú. Farná. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 61
ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce najmenej 15
dní pred uplynutím lehoty určenej § 61 odseku 3 stavebného zákona.
_________________________________________________________________
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

.................... ................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

telefón :02/45945120

