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Verejná vyhláška
O zn ámen i e o začatí k on an i a o p ovol en í stavb y
Stavebnému úradu obci Bohunice bola doručená žiadosť stavebníka: Monika Lauková, bytom
Bohunice 266, PSČ 018 52 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom
Bungalov 122“ na pozemku parc. č. KNC 651/49 – ost. plocha katastrálne územie Bohunice.
Dňom podania žiadosti bolo stavebné konanie začaté.
Obec Bohunice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v
súlade s ustanovením § 36 a § 61 stavebného zákona týmto oznamuje začatie konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Účastníkom konania, ktorých pobyt nie je
známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon sa oznámenie o začatí konania v súlade s § 61
ods. 4 stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené na úradnej
tabuli obce Bohunice a zverejnené na web stránke obce v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa konanie týka jednoduchej stavby a podmienky jej umiestnenia
sú s ohľadom na pomery v území jednoznačné stavebný úrad v súlade s ust. §39a ods. 4
stavebného zákona spája územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním a zároveň
vzhľadom na to, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby, stavebný úrad
v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a aj od ústneho
pojednávania.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu účastníci konania nahliadať do 7 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia na SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1 v pracovných dňoch po
dohovore s p. po dohovore s p. Budayom na tel. č. 0902 977750, e-mail:
miroslav.buday@obecpruske.sk a najneskôr v tejto lehote uplatniť námietky a pripomienky
k vydaniu stavebného povolenia na stavebnom úrade obci Bohunice, 018 52 Bohunice 103, inak
sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknute orgány. Na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného zákona).

Ing. Peter Hajdúch
starosta obce
Oznámenie sa doručuje:
1. Monika Lauková, 01852 Bohunice 266
2. PRODOM spol. s r.o., Ing. Stanislav Pšenčík, Vajnorská 2/E, 900 28 Ivánka pri Dunaji (zodp. projektant)
3. Ing. arch. Anton Barták, 018 54 Kameničany 133 (st. dozor)
4. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
Dotknutým orgánom:
1. OÚ Ilava, OSŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
2. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
3. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
4. Obec Bohunice, 018 52 Bohunice 103
Na vedomie: SOÚ Pruské, 018 52 Pruské 1
Co: spis
Vyvesené dňa 04.6.2019
Pečiatka a podpis
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