
OBEC  KOŠECA 
Obecný úrad, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Číslo spisu: 2299/2014-001-TS1-A/10                                 v  Košeci dňa : 04.02.2015       
Vybavuje: Ing. Buday 
 
Vec: Oznámenie o  začatí konania o  odstránení stavby: „Hospodárska budova“ na 
pozemku parcela č. KN 1714 v k. ú. Košeca. 

-verejná vyhláška- 
 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117  zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení 
zákona č.109/98 Z. z. , v znení  neskorších predpisov začína na návrh vlastníka 
stavby: Róbert Barnošák, Centrum II. 99/67, 018 41 Dubnica nad Váhom správne 
konanie o  vydanie povolenia na odstránenie stavby :  

 

„Hospodárska budova“ 
 
na pozemku parcela č. KN 1714 v k. ú. Košeca, podľa § 90 zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v úplnom znení zákona 
č.109/98 Z. z. z dôvodu  úpravy pozemku pre novú výstavbu.  
O začatí konania Vás podľa § 18 odst. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
/správny poriadok/ upovedomujeme a za účelom prerokovania návrhu oznamuje 
začatie konania na odstránenie stavby, dotknutým orgánom štátnej správy a známym 
účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym  zisťovaním  na deň: 
 

25. februára 2014 / t.j. utorok/  o 10:45 hod 
 
so stretnutím na mieste stavby (t.j. na pozemku p.č. KN 1714 v k.ú Košeca). Do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na   Mestskom úrade v Ilave, 
referáte stavebného poriadku, Mierové námestie 81/18  1.poschodie č.d.232 v (stránkové 
dni: pondelok,  streda, piatok), u navrhovateľa a na obci Košeca.  
 V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy.           
Ak dotknutý orgán štátnej správy v stanovenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 
stanovisko má sa za to, že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
Na konaní predložte všetky písomnosti, ktoré sa veci týkajú. Ak sa nechá niektorý 
z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 
 
 
 
 
 

Bc. Radomír Brtáň 
starosta obce 

 
 
 



Doručuje sa: 
 
Účastníci konania 
 
1. Róbert Barnošák, Centrum II. 99/67, 018 41 Dubnica nad Váhom  
2. Ivana Chalúpková, Rozkvet 2054/111-3, 017 01 Považská Bystrica  
3. Vladimír Kolembus, Chmelinec 1413/10, 020 01 Púchov 
4. Petra Kolembusová, Chmelinec 1413/10, 020 01 Púchov 
5. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
6. Obec Košeca, (úradná tabuľa – vyvesenie na verejnú vyhlášku) 
 
Dotknuté orgány štátnej správy: 
 
7. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 

47 Žilina  
8. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 

Ilava 
9. Považská  vodárenská spoločnosť a.s.  Považská  Bystrica 
10. Mesto Ilava – stavebný úrad –spis 
 


