OBEC

LOZORNO

Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-43812015-17/1

Lozorno 10.102017

Vec: Oznámenie o začati konania o odstráneni stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Obec Lozorno, stavebn~ úrad príslušný podľa * 117 zákona č. 50/1976 Zb. o úzeninom plánovani a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade
s ustanovením * 88 stavebného zákona oznamuje začatie konania o odstráneni stavby ..Hospodárska
usadlosť s ňrnkciou bývania“ v rozsahu stavebných objektov SO 01 Prevádzkovo bytová budova na
pozemku parcela registra .‚C“ Č. 8984/10 k. ú. Lozorno, pozemok mimo zastavaného uzemia obce. pre
Martin Sýkora, Lenardova 16. 851 01 Bratislava, dotki~utÝm orgánom a organizáciám a všetl«m známym
účastníkoni konania a súčasne nariad‘uje o predloženom návrhu ústne pojednávanie na deň
—

14.11.2017 o 9,00 hodine
so stretnutím pozvaných na Obeenom úrade Lozorno.

Účastníci konania o odstráneni stavby a dotknuté orgány a organizácie můžu svoje
námietky uplatnit‘ najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadať
V rovnakej lchote oznamia svoje stanoviská dotknuté orgán~ štatncj sprav~ a dotknute organizácte. do
podkladov rozhodiiutia možno nahlíadnuf na Obecnom úrade v Lozorne do stanoveného terminu

Na namietk5 a pripomicnkv ktoré ncbudú v určcnom tcrmínc uplatncné sa ncbudc prihliadať.
‚
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Doručí Sa:
I. Martin Sýkora, Lenardova 16. 851 01 Bratislava
2. hg. Jana Sýkorová. Lenardova 16, 851 01 Bratislava
3. SPF, Trenčianska 55. 821 09 Bratislava
4. PD Lozorno. Lozorno č. 80, 900 55 Lozorno
verejnou vyhláškou:
Vlastrtíkom susedných pozemkov parcely registra ‚.E“ Č. 8948. 8949, 8950, 8951, 8952, 8953. 8954,
8955, 8956/1, 8956/2, 8957, 8958, 8942/2, 8941/2, 8924/1, k. ú. Lozorno, ktorÝch práva, právom
chránené záujmy abbo povinnosti, móžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
Ostatn~m známym a neznánwi~ učastntkom konania právi~ickým osobám a f‘zick m osobám, ktoré
majú vbastnícke abebo mé práva k pozemku abebo stavbo a ktor ch práva, právom chránené záujm~
abebo povinnosti, móžu byť rozhodnutim priamo dotknuté
-
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