OBEC LOZORNO
Hlavná ulica č.1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-1178/2018

Lozorno 16102018

Vec
Oznámenie o začatí konania
Obec Lozorno, stavebný úrad príslušný podl‘a ~ 117 zákona č 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebny
zákon), podl‘a * 18 ods 3 zák. Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje
začatie konania o odstránení stavby
záhradná chata, parcela č. 8793/73 bez súpisného čísla k. ú. Lozorno na základe návrhu vlastníkov
uvedenej stavby: Miroslav Haraga a manž. Michaela Haragová rod. Socháňová. bytom Jilemnického
1566/59,90031 Stupava zo dňa 21.08.2018.
Stavba záhradnej chaty sa odstraňuje vzhľadom na zl~ technicky stav a nehospodárnosť potrebn~ch
stavebných úprav.
Nakol‘ko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosf poskytuje dostatočn~
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. upúšfa podľa ~ 61 ods 2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania spojeného s miestnvm zist‘ovaním.
Stavba sa odstraňuje vzhľadom na zN technický stav a nehospodárnosf potrebných stavebných
úprav.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuf na Obecnom urade v Lozorne, v stránkové hodiny
Učastníci konania móžu uplatnit‘ svoje námietky najneskór do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tejto výzvy, zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom
úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté
organizácie.
Na námietky a pripomienk‘. ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadat‘.
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1.
Miroslav Haraga, Jilemnického 1566 59. 900 31 Stupava
2.
Michaela Haragová, Jilenrnického 1566 59. 900 31 Stupa‘a
vlastníci susediiých nehnuteľnosti:
3
Patrik Daniš Baltská 3 821 07 Bratisla‘a
4
Sarka Danišová, Baltská 3, 821 07 Bratislava
5
Doc. Ing. Pavol Kvasnica, CSc., Studenohorská 19. 841 03 Bratislava
6.
Daniela Kvasnicová. Studenohorská 19, 841 03 Bratislava
7
PD Lozorno, 900 55 Lozorno ě. 80
8
Pa‘el Dudáš. Jana Poničana 61111. 841 08 Bratislava
9
\lgr. Elena Dudášo‘á, Jana Poničana 61111,841 08 Bratislava
10 Linda Maxo‘á, 900 55 Lozorno č. 1191
11 vlastnici pozemku parcela registra „C~~ Č. 8793 118 L Ú. Lozorno doručenie “erejnou vyhláškou
12 DBS Slovakia si-o.. 90051 Zobor Č. 635
dotknuté orgán‘ štátnej správ~ sarnosprav‘ a ~právcovia iiižinierskych sieti:
13. Zapadoslo“enska distribučna a.~ . Culeno‘a 6.81647 Bratislava
14 Okre~n‘ urad \lalack‘. odbor staro~tli‘ osIl o životné prostredie, OH, Záhorácka 2942 60?‘. 901 01 Malack\
15. tu

Podľa ~ 26 oda. 1 zák. Č. 711967 Zb. O správnom konaní v zneni neskoršich predpisov, doručenie verejnou vyhláškou použije správn\
orgán v prípade. ked‘ účastníci konania alebo ich pobyt nic sú inu známi. alebo pokial‘ to ustanovuje osobitný zákon.
Podľa ~ 26 ods. 2 zákona č. 711967 Zb. O správnom konaní, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa pisomnosť vyvesi Po
dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Posledný deň tejto lehoty je dňorn doručenia. Správiiy orgán zverejňuje písornnost‘
súčasne mým spósobom ‘~ mieste obvyklý~n. najlná v niiestnej tlačí, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste.
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Obec Lozonso zastúpena starostom so ziadosťou o vyvesenie tohto oznánienia
vlastníci pozemku parcela registra ..C“ Č. 8793 118 k ú. Lozorno doručenie verejnou vyhláškou
tu

Obec Lozorno

úradná tabul‘a

zverejnenie po dobu 15 dni:
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Internetová stránka obce Lozorno www lozorno. sk
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