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Al iENIE
o ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

Katarína Kubištová, Horelica 128,02201 Čadca,
Iveta Kubištová, Horelica 128, 022 01 Čadca

(ďalej len "stavebník") dňa 04.02.2015 podali žiadosť o dodatočné povolenie stavby:

Rodinný dom súp. č. 128 - prístavba

na pozemku register "C" parc. č. 297 v katastrálnom území Horelica. Uvedeným dňom bolo začaté
konanie o dodatočnom povolení stavby.

Na základe predložených dokladov bolo preukázané, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore
s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania·"0· 'Clodatočno~ povolení stavby podl'a § 88a
ods. l stavebného zákona. Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky
uplatnili do

7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pred dňom ústneho pojednávania na tunajsom
stavebnom úrade počas úradných dní. (Mestský úrad v Čadci, 1. poschodie - č. dverí 16).

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť kjeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
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Toto oznámenie musí byt' vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní, posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ss...t..:..~.~.!..?. Zvesené dňa: .
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje

Doručí sa:

Účastníci konania
1. Iveta Kubištová, Horelica súp. Č. 128,02201 Čadca ','
2. Katarína Kubištová, Horelica súp. č. 128,02201 Čadca
3. Ing. Marián Šenkýŕ, Raková súp. Č. 1163,023 51 Raková /projektant
4. vlastníci pozemku parc.č. CKN 300 v k.ú. Horelica - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 26
ods. 1 správneho poriadku
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