
Obec Sekule
Mesto Senica _ Spoločný obecný úľad, štefánlkova í408/56, 905 25, Senica

c.j sou -622t2o23- PLA
Vybavuje: |ng. Planka Ľ .

Č' tel': osllaslzalz
lubomir.planka@senica.sk

/ podľa S 61 ods.1 zákona č'

V Senici, dňa 18.1.2023

oznámenie o začatĺ stavebného konania
50ľ1976 Zb. o Územnom plánovani a stavebnom poriadku / stavebný zákonl v znenĺ

neskoršĺch predpisov - nariadenie ústneho pojednávania - vereiná vyhláška

Stavebnĺci oliver Moro, Sekule č. ĺ06 a Jana Moro, Vlkoč,č. 269 v zastúpenĺ Renata Morová, Sekule
č. í06 podali dňa 07.o1.2023 na tunajšom úrade Žiadosť ostavebné povolenie na stavbu ,,Rodinný dom'
prípojky inŽinierskych sietí " na pozemku par. č. 506214,5062141 v katastrálnom územĺ SekuIe.
Uvedéným dňom podania Žiadosti bolo začaté stavebné konanie spojené s územným.

oueďsetule, pľĺslušný stavebný úrad podľa $ 117 zákona č,' 5011976 zb vznenĺ neskorších zmien

adoplnkov oznamu;e začátie stavebného konania podľa $ 61 ods.1 stavebného zákona na základe podanej

Žiadosti navrhovateľov:
o začali konania Vás upovedomujeme a za účelom prerokovania tejto veci nariad'ujeme ústne pojednávanie

spojene s miestnym zisťovanĺm na deň

07. február (utoľok) 2023 o 9'00 hod .

so zrazom účastnĺkov na mieste stavby.
Do podkladov rozhodnutia moŽno nahlíadnuť pred dňom Ústneho konania na tunajšom Úrade v úradných dňoch

a pri ústnom konanĺ'
Učastnĺci konania a dotknuté orgány štátnej správy môŽu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri

ústnom konanĺ, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa niektoý z účastnĺkov konania nechá v konani zastupovať, musĺ jeho zástupca predloŽiť pĺsomné

plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastnĺka konania, ktoý sa dal zastupovať'
Do podkladov moŽno ňaniiadnuť na tunajšom úrade v úradných dňoch / pondelok, stredu/.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa $ 61 ods. 4 stavebného zákona v znenĺ neskoršĺch
predpisov. Toto oznámenie musĺ bý-vyves-ené pó oouu 15 dnĺ na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

Vyvesené dňa ... Zvesené dňa

Pečiatka, podpis

.lvan Nosko
vedúcisoÚ

oznámenie sa doručí :
1' Neznámym účastníkom konania, účastnĺkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastnĺkov

konania verejnou vyhláškou
2. Renáta Morová, Sekule č. 'l06
3' Margita Morová, Sekule č.243
4. Liubov Karpukhina, Sekule č. 244
5. lng.arch.Martin Čonka, Ľ.Vanĺčka 2733127, Senica
6' Slóvenský pozemkový fond, Bú-dkova cesta 36, Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, B'ratislava
8. okiesný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP
9. BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
11. ALM|R s FAM|LY s. r.o., Strečnianska 3058/3, Bratislava
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava
13. Obec Sekule 2x
14. Spis


