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Vec:  Oznámenie  o  začatí  územného  konania  o  umiestnení  stavby  a  o  využívaní  územia 
„chodník“ -  nariadenie ústneho pojednávania  a  miestneho   zisťovania

________________________________________________________________________________

Dňa   16.01.2014   navrhovateľ   Obec   Sľažany,  sídlo:  Dlhá č. 90,  PSČ: 951 71   Sľažany, 
IČO: 00308447  na Obec Beladice podal návrh na vydanie   územného   rozhodnutia  o umiestnení 
stavby  a o využívaní územia  „chodník“, na pozemku parcelné číslo  „líniová stavba“, katastrálne 
územie Horné Sľažany a  Dolné Sľažany.   Dňom podania návrhu  bolo začaté  územné konanie. 

Obec Beladice ako určený stavebný úrad podľa  ust. § 119  ods.3   zákona číslo  50/1976 Zb. 
o územnom  plánovaní a  stavebnom poriadku   v znení  neskorších   predpisov  (stavebný zákon), 
v súlade  s ustanovením   §36  ods.1  a  ods.4  stavebného  zákona  oznamuje   začatie   územného 
konania  o umiestnení stavby  a o využívaní územia

 „ chodník “
na pozemku  parcelné číslo:  „líniová stavba“, 
katastrálne  územie: Horné Sľažany a  Dolné Sľažany,
v rozsahu stavebných objektov:   SO 01 - Chodník

SO 02-  Spevnená plocha 
a súčasne   k prejednaniu predloženého  návrhu  nariaďuje ústne pojednávanie  na  deň

14.  február  2014 ,
so  stretnutím  účastníkov  konania  a    zástupcov   orgánov    štátnej    správy  o  10 00   hodine, 
v budove obecného úradu v Sľažanoch.

Podľa  §36  ods.1 stavebného  zákona  môžu  účastníci konania svoje námietky uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní,  inak sa na ne neprihliadne.  

Podľa §36 ods.3 stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej 
lehote  v ktorej  môžu uplatniť  svoje pripomienky a námietky účastníci  územného konania.  Ak 
dotknutý  orgán  štátnej  správy,  ktorý  bol  vyrozumený  o  začatí  územného  konania,  neoznámi  v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to že s vydaním územného rozhodnutia 
z hľadiska ním sledovaných záujmov  súhlasí. Podľa §42 ods.4 stavebného zákona, v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Do  podkladov  rozhodnutia   je možné  nahliadnuť na 
Spoločnom  obecnom  úrade so sídlom v Žitavanoch, ul.Športová 5, 951 97 Žitavany.       

                                                                                                               Miroslav  Lisý
                                                                                                                starosta obce
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Oznámenie o začatí konania sa doručí –  účastníci konania: 
V súlade s ustanovením §36 ods.1 a ods.4 stavebného  zákona sa toto oznámenie o začatí územného 
konania o využívaní územia a o umiestnení stavby s veľkým počtom účastníkov konania, doručuje 
účastníkom konania  verejnou vyhláškou.  Doručenie tejto verejnej vyhlášky sa vykoná tak,  že sa 
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli   obce Beladice a na internetovej stránke obce 
Beladice  www.obecbeladice.szm.sk  .   , zároveň na  úradnej tabuli  obce Sľažany a na internetovej 
stránke obce Sľažany  www.slazany.perunhq.org. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

1.     obec Beladice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

.......................................................... ........................................................................
vyvesené dňa zvesené dňa

2.     internet – stránka obce Beladice (www.obecbeladice.szm.sk  .  ) – zverejnenie po dobu 15 dní :

.......................................................... ........................................................................
začiatok zverejnenia   dňa koniec zverejnenia   dňa

............................................................................
pečiatka obce  - podpis predstaviteľa obce
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