MESTO SKALICA
Námestie slobody 10
909 01 Skalica
_________________________________________________________________________________

Čj: SSÚ - 2021/3259
Vybavuje: Ing. Kucharičová
telefón: 034-6903 236
e-mail: kucharicova.jana@mesto.skalica.sk

V Skalici , dňa 11.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
a pozvanie na ústne pojednávanie
S U R O V Ý Marcel a SU R O V Á Milada
podali dňa 11.10.2021 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
" Rodinný dom “
na pozemku parcela číslo 13642/30 a 13642/171 (parcela oddelená geometrickým plánom
z pozemku parcela číslo 13642/30)- parcely registra „C“ v k.ú. Skalica, lokalita Štvrte v
jazernom poli Skalica- ul.Šrobárova.
Predmetom je prízemný nepodpivničený voľne stojaci rodinný dom so šikmou strechou ,
vstavanou garážou . Rodinný dom bude napojený na elektrinu, vodu a kanalizáciu. Súčasťou
stavby je oplotenie ,vjazd a spevnené plochy.
Mesto Skalica, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 stavebného zákona v súlade
s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o z n a m u j e začatie stavebného konania a
súčasne n a r i a ď u j e k predloženej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň
11.11.2021 o 12.30 hod so zrazom na stavebnom úrade MsÚ Skalica č.d. 236.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť do dňa ústneho konania na stavebnom úrade
v Skalici- spoločná obecná úradovňa v dni pondelok od 7.30 do 15.30 hod., streda od 7.30 do
16.30 hod. a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak
nebude na ne prihliadnuté. V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní
pri povoľovaní obytnej zóny sa neprihliada.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 stavebného zákona č.50/1976
Zb. v znení jeho noviel. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce (mesta).

Ing.Jana Kucharičová
Mesto Skalica
stavebný úrad
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Doručí sa:
1/ Surový Marcel, Skalica, Lúčky č. 2761/23
2/ Surová Milada, Skalica, Lúčky č. 2761/23
3/ Ing. Bundala Jozef, Hudecova 3744/1A,Bratislava – Karlova Ves 841 04,
4/ Šufel Dušan , Skalica , Šrobárova č. 3051/12
5/ Šifelová Jana, Skalica, Šrobárova 3051/12
6/ verejná vyhláška
7/ Mesto Skalica, odd. výstavby – referát dopravy
8/ OÚ Skalica, ŽP
9/ Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova č. 6, Bratislava 816 47
10/ SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
11/ Slovak Telecom a.s., Žilina 010 08, Poštová 1
12/ Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava
13/ Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého č. 750
14/ Ing.arch. Kolacia Jozef, Skalica, Čulenova 2/B
15/ Mesto Skalica, primátorka
16/ ku spisu

Vyvesené dňa: 12.10.2021

Zvesené dňa : 27.10.2021

