
Obec StaSkov
Ul. Jozefa Kronera õ.588' 023 53 Sta5kov

ðj Vyst-S20231271Pt3r0
Vybavuje : Mgr. Strbovó
m ir o s I qv ø. s tr b ov a@S t as kov. s k

V Sta5kove, díta 22.02. 2023

VEC : Oboznámenie sa s nodkladmi rozhodnutia pred ieho wdaním a vizvz na wiadrenie sa

k podkladom rozhodnutia v správnom konaní

Obec Sta5kov, ako príslu5nf Speciálny stavebnf úrad podl'a $ll7 a $120 zák.ð 5011976
Zb.(stavebny zátkon) v zneni neskor5ích predpisov a $3a ods.4 zákona ó,. 1351196l Zb . o pozemnych
komunikáciách ( cestny zárkon) v zneni neskor5ích predpisov v súlade s $18 ods.3 zákona ö.7111967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorSích predpisov (d'alej len "správny poriadok")
upovedomil úðastníkov konania adotknuté orgány Státnej správy ozaó,atístavebného konania pod ð.

Vfst-S20231271R139 zo díta25.01.2023 stavebníka : TIMEA s.r.o, Oleiná ð.701, tCO : 36396117
vzastúpení Jaroíová Jaroslava, Klokoðov - Hruby Buk ð.--.- o vydanie stavebného povolenia na
stavbu:" Nadstavba a stavebné úpravy objehov ð.3I a ð.377 v Staikove - SO 05 Komunikácie a terénne
úpravy" , nàparcele CKN ð, 925/1,924/1,924/2,923/2,927,926/l vk.úStaikov aupustil od ústneho
konania verejnou vyhláÈkou. V súlade s $61 ods.3 stavebného zátkona Speciálny stavebny urad urðuje, Ze

úðastníci konania môZu svoje námietky a pripomienky uplatnit' najneskôr do 20.02.2023 v opaðnom
prípade nebudú vzaté do úvahy. Na pripomienky uplatnené po uröenom termíne sa neprihliada.

V urðenej lehote boli zo strany úðastníkov konania MVDr. Matláková Ol'ga, Sta5kov, Podvysoká
ð. , Mgr. Latka Peter, A. Hlinku ð. ',, Zvolen, Latková Terézia, Sta5kov ö. . Latková Júlia,
Sta5kov ð. 

- podané námietky a pripomienky. Stavebník predloZil následovny podklad : Projektová
dokumentácia - oplotenie investora TIMEA s.r.o, Oleíná ð.701 .

V zmysle $ 33 ods. 2 zéú<ona é. 7I/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v zneni
neskor5ích predpisov je správny orgán povinny dat' úðastníkom konania a zuóastnenfm osobám
moZnost', aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadrit' k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia,
prípadne navrhnút' jeho doplnenie. Na zëtklade uvedeného tymto listom stavebn¡i urad v y z í, v a

úðastníkov konania a zúðastnené osoby, aby sa vyjadrili k podkladom rozhodnutia v lehote do 5 dní odo
düa doruõenia tohto listu na Obecnom úrade v Sta5kove v pracovnych dñoch a v pracovnom ðase a

na stavebnom úrade v pracovnom ðase v streda od 7,00 hod do 15,00 hod.

Zérroveñ úðastníkov konania a dotknuté orgány upozorñujeme na skutoðnost', ùe ak obci ako správnemu
orgánu v uvedenej lehote nepreloZí vyjadrenie ði návrh na doplnenie podkladov pre rozhodnutie, vydá
vo veci stavebné povolenie.

Toto ozniímenie má povahu verejnej vyhláSky podfa $ 26 ods. 2 záú<onað,.7111967 Zb. o správnom
konaní. Oznámenie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Staõkov.
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Ing.Ladishv 5imðisko
starosta obce

Doruðuje sa:

TIMEA s.r.o, Ole5naé,.701, v zastúpení Jaro5ová Jaroslava, Klokoðov - Hrubf Buk ð.1042
Obec StaSkov - starosta obce
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MVDr. Matláková Ollga, Sta5kov, Podvysoká ð.

l.ttgr. Latka Peter, A. Hlinku é 
'-,Zvolen

Latková Terézia, Sta5kov ð

Latková Júlia, Sta5kov ð

ostatnym úðastníkom konania so stavebnymi pozemkami CKN ó,.925/1, 924/1, 924/2, 923/2, 927, 926/1

v k.ú Staskov susediacich pozemkov a siavieÙ na nich stojacich, ako aj vlastníkom susediacich stavieb,

ktorlich uùívaniebymohló bf navrhovanou stavboupriamo dotknuté ($139 ods.2 písm.c) apísm' d)

stavebného zárkonapozemkov sa oznámenie doruðuje verejnou vyhlá5kou podl'a $ 26 ods. 2 zátkona ö''

7ll1967 Zb. o spráxnom konaní

Na vedomie:
Ott"."y urad Cadca odbor starostlivosti o 2P,Palarikova ð.91, ðadca

Stredosiovenská distribuðná a.s, Pri Rajöianke é.292718, Zilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta ð.1960, Lilina
Slovak Telekom a.s., Po5tov â ö,.1, Zilína
SPP - distribúcia a. s. RC Zilina Záw odskâ cesta ö.26 I 29 49, Zilina
ENERGOTEL a.s., Miletiðová õ.7, Bratislava
Telefonica S lovakia s.r. o, Einsteinová é,.24, Bt atislav a

Orange Slovensko a.s. Prievozská ð.6/4, Bratislava

upc broardband slovakia s.r.o, stredisko zilina, NazëwaLi é,.7 , Zilína
Obec Sta5kov - cestny správny orgán
Kraj skÍ pamiatkovy irad, Ztlina, Mariánske n¿ímestie ö^19, Zilina
O-f.totyi.ad Öadcä - odbor KR , Slovensk¡ich dobrovol'níkov ð.1082 ;Öad7a,
Okresné riaditellswo hasiöského azáritranného zboru v Öadci, A. Hlinku ð.4, Cadca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v ðadci, ul. Palárikova ö.1 156, Öadca

Okìesnf úiad Õadca iozemkov¡f a lesni odbor , Palárikov a é.95, Öadca

SC ZSK ,ZëwodKysuce , A. Hlinku é,'2621, Cadca

Okresnf úrad Öadca odborCDaPK, Õadca- Palárikovaö.9l
Ing. Tiso Roman, Zilina-Zitnâé.
SAMAX . sk. s.r.o, Kornña ö.95

Toto oznámenie musí byt'vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, poslednf deñ lehoty

vyvesenia je dñom doruðenia.

VYVESENÉ NÑN: ZVESENÉ NÑA:

Peðiatka a podpis orgiínu, ktori powrdzuje vyvesenie a zveserue
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