OBEC LOZORNO
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Hlavná ulica ě.1, 900 55 Lozorno
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číslo: SÚ-1065/54/2019

Lozorno 23.05 2019

OZNÁMENIE

Obec Lozorno, stavebný úrad príslušný v zmysle ~ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon),
oznamuje podl‘a ~ 18 ods. 3 Zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) a
~ 88 ods. 3 Stavebného zákona oznamuje
začatie konania

o povolení odstránenia stavby „Rodinný dom“ na pozemkoch registra „C“ KN
parcelné čísla 8880/445, 8880/446 katastrálne územie Lozorno stavba so súpisným číslom
437, vlastníka Andrej Gecler, Hlavná 61, 900 55 Lozorno. Súčasne stavebný úrad upúšt‘a od
ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním a určuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia na uplatnenie námietok.
Účastníci konania móžu svoje námietky uplatniť najneskór určenej lehote
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnut‘ na Obecnom úrade v Lozorne (Stavebný
úrad) do určenej lehoty, v stránkových hodinách Stavebného úradu (Pondelok 7:30 12:00,
1300 15:30 a Streda 7:30 12:00, 13:00 17:00)
—

—

—

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit‘
svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej
správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú
lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce

C
I

900 E~5

Lozorno

Doručuje Sa:
1 Andrej Gecler, Hlavná 61, 900 55 Lozorno
2 Peter Cabadaj, Záhradkárska 43 9/7, 900 55 Lozorno
3. Pol‘nohospodárske družstvo Lozorno, Lozorno 80, 900 55 Lozorno
Doručuje sa formou verejnej vyhlášky:
4. Vlastníkom pozemku registra „E“ KN parcelné číslo 8852/3 katastrálne územie Lozorno
Dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy a správcovia inžinierskych sjetí:
5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie
a krajiny, Záhorácka 2942/60k 901 01 Malacky
6. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie
2942/60A, 901 01 Malacky
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Culenova 6, 916 47 Bratislava
8. SPP distribúcia, as., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
9. Lozorno spol. s r.o., Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
10. Slovak Telekom, as., Bajkalská 28 817 62 Bratislava
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Vyvesené dňa

‘HAJ 2019
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Zvesené dňa:
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Oo 55 Lozorio
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ochrana prirody

OH, Záhorácka

