OBEC

MUŽLA

Mužla č.711 , 943 52 Mužla
č. :

Vybavuje/tel:

2/3999-MoUSP/18SÚ-Ma

Mužla, dňa 29.10.2018

Ing. Ladislav Majthényi
 036/2851 321

Verejná vyhláška
OZNÁMENIE
o začatí spojeného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania
Obec Mužla, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov oznamuje, že
stavebník:

Jozef Farkas, Mužla č.d. 199, 943 52 Mužla

požiadal dňa 17.10.2018 o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní na
stavbu:
stavba:
účel:
objekty stavby :

na pozemku:
kat. územie:
list vlastníctva:
vlastník pozemku:

„Novostavba rodinného domu“
bývanie
SO 01 – Rodinný dom
SO 02 – Plynová prípojka
SO 03 – Prípojka kanalizácie – žumpa
parcele číslo 733, 736/3 podľa registra „C“ KN
Mužla
LV. č. 4999
Jozef Farkas, Mužla č.d. 199, 943 52 Mužla

Dňom podania bolo začaté spojené konanie.
Obec Mužla v súlade s ustanovením § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámilo začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním na deň

22. novembra 2018 (utorok) o 13.30
so stretnutím v obci Mužla pred rodinným domom so súpisným č. 199
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr na ústnom konaní zápisom do
protokolu alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje
stanoviská dotknuté orgány.
V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol
vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné
splnomocnenie s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Iván F a r k a s
starosta obce

Strana 1 z 2

Oznámenie sa doručí :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jozef Farkas, Mužla č.d. 199, 943 52 Mužla
Gabriel Slávik – GOLD PROJECT, Kamenný Most č. 470, 943 58 Kamenný Most
Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla
Rigó Otto, Mužla č. 197, 943 52 Mužla
Zlata Rigóová, č. 197, 943 52 Mužla
Ján Barti, Mužla č. 200, 943 52 Mužla
Marta Bartiová, Mužla č.200, 943 52 Mužla
Komló Róbert, Mužla č. 256, 943 52 Mužla

9.

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – stavba s veľkým počtom účastníkov konania) :
Obec Mužla – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa : ...........................................

Zvesené dňa : ...........................................

10. Internetová stránka www.muzla.sk
Vyvesené dňa : ...........................................
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zvesené dňa : ...........................................

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky,
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod : Nové Zámky, Ľanová 17, 940 64 Nové Zámky,
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
Obec Mužla/ spis
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