Obec Môlča
Číslo: 219-002/2015/MM

V Môlči, 14.10.2015

Vec:
Radoslav Kožiak, Rudohorská 30, Banská Bystrica
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Kanalizácia a ČOV“ budovanej v
rámci stavby „Rodinný dom na parcelách č. 239/2, 239/4“

OZNÁMENIE

o začatí územného konania
a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Navrhovateľ, Radoslav Kožiak, Rudohorská 30, Banská Bystrica, podal dňa 23.9.2015 na Obecnom
úrade v Môlči – stavebný úrad, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Kanalizácia a
ČOV“ budovanej v rámci stavby „Rodinný dom na parcelách č. 239/2, 239/4“
v rozsahu:
Kanalizácia a ČOV
na pozemkoch:
v k.ú. Môlča, parc.č.: KN-C 239/2, 364, 363/1
Dňom podania návrhu začalo územné konanie.
Obec Môlča, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení starostom obce Ing. Jánom Klukom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa
§117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení
následných zmien, doplnkov a noviel v súlade s ust. §36 stavebného zákona a podľa §§18, 21 zák.č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
oznamuje
začatie územného konania
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy
a na prerokovanie a správne posúdenie predloženého návrhu
nariaďuje
ústne pojednávanie a miestne zisťovanie
na deň 30. október 2015 (piatok) o 14,30 hod.
so stretnutím účastníkov konania na OcÚ – stavebnom úrade v Môlči.
Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa ne v zmysle §36 ods.1 stavebného zákona neprihliadne.
Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle §36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že
so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnému návrhu
je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na
jeho písomnú žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
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S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na
vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný
úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.
Stavebný úrad podľa ustanovenia §42 ods.4 stavebného zákona upozorňuje, že v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli účastníkmi konania uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Do podkladov konania je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom úrade
v Môlči a pri ústnom pojednávaní.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.
Stavebný úrad vyzýva navrhovateľa, aby ku konaniu (najneskôr v deň ústneho pojednávania)
doložil :

vyjadrenie Okresný úrad Banská Bystrica – odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej
správy

vyjadrenie Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča

vyjadrenie SVP, š.p., OZ Banská Bystrica

Ing. Ján Kluka
starosta obce Môlča

Doručuje sa:
1) Radoslav Kožiak, Rudohorská 30, 974 11 Banská Bystrica
2) Daniela Polubňáková, Rudohorská 30, 974 11 Banská Bystrica
3) Okresný úrad – OSŽP – ŠVS, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
4) SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
5) Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichradova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
6) StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
7) Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
8) Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
9) SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
10) UPC broadband slovakia, s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
Co: spis
OcÚ 219-002/2015/MM
OBEC MÔLČA, Prostredná Môlča 61, 974 01 Môlča

Strana 2 z 2

