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Oznámenie o začatí  konania o dodatočnom stavebnom povolení 
Verejnou vyhláškou 

 
 
Stavebník:     Mgr. Miloš Gloznek  

adresa:          Černyševského 1275/15, 851 01 Bratislava 

podal dňa 27.05.2022 na obec Dubová žiadosť o dodatočné stavebné  povolenie na stavbu:   

kanalizačná prípojka 

na parc. č. : 119, 120   

k.ú. : Dubová 

Obec Dubová, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 88a, §61  

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon) v znení 

neskorších predpisov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,   

1. oznamuje podľa § 18 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) začatie  

konania  o dodatočnom povolení stavby – kanalizačná prípojka známym  účastníkom  konania   

2. a podľa § 61 ods. 2 súčasne upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania nakoľko 

sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby.  

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo 

dňa doručenia oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

3. Do dokladov rozhodnutia  možno nahliadnuť  na Spoločnom  obecnom úrade v  Budmericiach 

534  v stránkové dni : Po 8-11.30, Str.  8-11.30 od 13-11.30, Št. 8-11.30hod.. 

V zmysle § 64 ods.1 stavebného zákona obmedzil stavebný úrad prerokovanie žiadosti 

s dotknutými orgánmi podľa miery, v akej sa ich požiadavky splnili. Ak  neoznámia  v   určenej 

lehote svoje stanovisko, má sa za to,  že so  stavbou  súhlasia.                                                                                                                                                                                                                                           

Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

 

 
 
 

                                       Ľudovít  Ružička                   
                                                                                                                    starosta obce Dubová 
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
obce Dubová, na webovom sídle obce a na www.slovensko.sk.. Posledný deň vyvesenia 
verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia. 

 

Vyvesené dňa:                                                                                       Zvesené dňa: 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce: 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              
 
Doručí sa: 

1. Stavebník :   Mgr. Miloš Gloznek, Černyševského 1275/15, 851 01 Bratislava 
2. Mgr. Monika Schillerová, Šoltésovej 2682/24, 811 08 Bratislava 
3. Anna Kloknerová,  919 01 Košolná 66 
4. Jozef Polčič 
5. Štefan Polčič, Častá 
6. Gabriel Polčič, Latorická 37, 821 07 Bratislava 
7. Stanislav Malik a Helena Maliková, Hlavná 61/121, 900 90 Dubová 
8. Mária Frey, Fluhweg 4, 4145 Gempen 

 
 
 

Ostatným účastníkom konania, t.j. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom 
a stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo 
k týmto pozemkom a stavbám môže byť priamo dotknuté, sa oznámenie doručí verejnou 
vyhláškou. 

 


