Obec Čičmany
Obecný úrad v Čičmanoch, Čičmany č.66,013 15 Rajecká Lesná
Č.j.:
Č. záznamu:

02/52/2022-Ri
02/52/2022/1

dňa 17.8.2022

Vybavuje:
Tel:
E-mail:

Ing. arch. Alena Rihalová
041/507 65 15, 0917 250 153
alena.rihalova@rajec.sk

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Obec Čičmany, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon"/ podľa § 5 písm. a/1 zákona č.
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov, vedie podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného zákona konanie o nariadení odstránenia stavby:

Prestavba, stavebné úpravy rekreačnej chaty a Novostavba hospodárskej budovy
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" pare. č. 51, 2377/70 v katastrálnom území Čičmany.

Ján Martiniak, Rudolfa Súľovského 3 1 8 / 1 8 , 0 1 3 13 Rajecké Teplice,
Marta Martiniaková, Rudolfa Súľovského 318/18, Rajecké Teplice

preukázali, že stavbu nie je nutné odstrániť, podali žiadosť o dodatočné povolenie stavby a predložili doklady,
ktoré si stavebný úrad vyžiadal ku jej dodatočnému povoleniu.

Stavba obsahuje:
SO 01 - Rekreačná chata
SO 02 - Hospodárska budova

Stavebný úrad oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby. Účastníci tohto konania môžu svoje
námietky a pripomienky podať do 10 dní od doručenia oznámenia, resp. do 10 dní od zvesenia verejnej
vyhlášky z úradnej tabule obce, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány a organizácie.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia /Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec,
v úradných hodinách, po predchádzajúcom telefonickom dohovore/.

- Č.z. 02/52/2022/1

Poučenie
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Bc. Iveta Michalíková
starostka obce Čičmany

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

OBEC
ČIČMANY//
0 1 3 15 / #

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Ján Martiniak, Rudolfa Súľovského súp. č. 318/18, 013 13 Rajecké Teplice
Marta Martiniaková, Rudolfa Súľovského súp. č. 318/18, Rajecké Teplice
Verejná vyhláška
dotknuté orgány
KPÚ, Mariánske nám. súp. č. 19, 010 01 Žilina
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina
SEVAK a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
ostatný(í)
Ing. Jarmila Bolčeková, Limbová súp. č. 3057/16, 010 07 Žilina
Jozef Radená, Čičmany súp. č. 29, 013 15 Rajecká Lesná
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková cesta súp. č. 36, 811 04 Bratislava 11
JUDr. Miroslav Chlebiš, Námestie hraničiarov súp. č. 1613/5,851 03 Bratislava
Obec Čičmany, Čičmany súp. č. 166, 013 15 Rajecká Lesná
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