OBEC ZÁVOD
Sokolská č. 243
908 72 ZÁVOD
č.j. S-24/2018/O

Závod 19.07.2018

Vec
Oznámenie o podaní odvolania
Dňa 27.06.2017 podal účastník konania: Juraj Illéš, bytom Závod 506 po zákonom
stanovenej lehote odvolanie proti rozhodnutiu č. S-24/2018/St, ktoré vydala dňa
30.05.2018 obec Závod, ktorým povolila stavbu: ,,Rodinný dom a prípojky IS“ na
pozemku par. č. 687/4 reg. ,,C“ kat. území: Závod pre stavebníka: Kristínu Klvačovú, bytom
Závod č.537.
Obec Závod, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117
zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, v
zmysle § 56 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
upovedomuje ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania (viď.
príloha) a vyzýva ich, aby v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia zaujali k nemu
stanovisko.
Urobiť tak môžu písomným podaním na tunajší stavebný úrad, alebo zápisom do
spisového materiálu, (v úradných hodinách- streda a štvrtok do 1500) na tunajšom stavebnom
úrade do stanoveného termínu.

Prílohy:
kópia odvolania

Ing. Peter Vrablec
starosta obce
Pre spoluvlasníka pozemku reg. ,,C“ par. č. 688/3 doručovanie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.1
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov zákona č. 71/1976 Zb. Za deň doručenia
tohto oznámenia sa považuje 15. deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia (§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce Závod a internetovej
stránke obce).
oznámenie bolo vyvesené dňa ................................. na ........................................
oznámenie bolo zvesené dňa .................................... na .........................................

Doručuje sa:
1. Kristína Klvačová, Závod č. 537
2. Mgr. Mgr. Lukáš Klvač Závod č. 537
3. STAVEX Plus, s.r.o. Školská č.970 Závod
4. Juraj Illéš, Závod č. 506
5. Alojz Húšek- doručenie verejnou vyhláškou
6. Štefan Balga, Závod č. 507
7. Pavlína Balgová, Závod č. 507
8. Peter Kotka, Dolinky 1335/5, Detva 962 12
9. Ivana Plandorová, A. Hlinku 2317/32, Zvbolen 960 01
10. Ing. Veronika Sýkorová, EUROLINE, Stará Vajnorská 17/A, Bratislava 830 00
11. tu

