OBEC ZÁVOD
Obecný úrad Závod
908 72 Závod
________________________________________________________________
Č.j.S-4/2018/K
Závod 17. 01. 2018
Vec
O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie
STAVEX Plus s.r.o; Záhradky č. 996 Závod podal dňa 11.01.2018 na obec Závod návrh na
kolaudáciu stavby ,,Obytná zóna Stavex, Závod: SO – STL plynovod a prípojovacie plynovody “
na pozemku par. č. 689/4; 689/5; 689/2; 690; 758/12; 758/11; 758/10; 758/9; 758/1; 752/1; 785 –
Štúrová ulica a reg. ,,E“ par. č. 784 v k.ú. Závod (líniová stavba).
Uvedeným dňom bolo zahájené kolaudačné konanie.
Obec Závod v súlade s ustanoveniami § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení poslednej platnej novely nariaďuje k predloženému
návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
00

15. februára 2018 o 10 hod

so stretnutím na Obecnom úrade v Závode č. dverí 53.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť predo dňom ústneho konania na Obecnom úrade
v Závode a pri ústnom konaní.
Na ústne konanie pripraví stavebník všetky náležitosti podľa § 17 Vyhlášky MŽP SR
č.453/2000 Z.z; ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Toto oznámenie je v zmysle stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť
podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na
Obecnom úrade v Závode a na webovej stránke obce Závod. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia.

Oznámenie bolo vyvesené dňa ................................. na ........................................

Oznámenie bolo zvesené dňa .................................... na .........................................

Ing. Peter Vrablec
starosta obce
Doručí sa:
1. STAVEX Plus s.r.o., Záhradky 996, Závod – doručenie verejnou vyhláškou
2. Obec Závod- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia
3. vlastníci pozemkov parc. reg. ,,C“ 691; 689/4; 689/5; 689/7; 689/2; 690; 758/12; 758/11; 758/10;
758/9; 758/1; 752/1; 785 a reg. ,,E“ 784 v k.ú. Závod – doručenie verejnou vyhláškou
Ostatní:
4. Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava
5. IP, Za kasárňou 1, Bratislava 832 64
6. Ing. Slavomír Bobek, PROJEKTA, Robotnícka č.113/8 Senica
7. REMO- GAS s.r.o., Družstevná č. 7, Svätý Jur 90021
8. Tu;

Vybavuje: Ing. Anna Mrázová 034/7799254

