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

 

Číslo spisu: 156/2015-001-TS1-A/10                                    V Košeci dňa: 04.02.2015 
Vybavuje: Ing. Buday 
 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania o povolenie  
stavby: „Rodinný dom  s 1BJ a príslušenstvom“, na pozemku parcela č. KN-C 1721 v k. 
ú. Košeca a nariadenie ústneho  pojednávania a miestneho  zisťovania. 

-verejná vyhláška- 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Navrhovateľ: Stanislav Bajzík a manželka Dana Bajzíková, Továrenská 613/61, 018 64 
Košeca, podali dňa  22.01.2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia  na stavbu:  
 

„Rodinný dom  s 1BJ a príslušenstvom“ 
 
Stavba obsahuje: 
Rodinný dom 
Prípojka vody 
Prípojka NN 
Prípojka kanalizácie 
Prípojka plynu 
Spevnenú prístupovú plochu 
 
na pozemku parcela č. KN-C 1721, v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

Stavebný úrad  spojil územné konanie so stavebným konaním podľa § 39a odst.4 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov.  
Dňom podania žiadosti   bolo začaté spojené územné a stavebné konanie 

  Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  
oznamuje  začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom 
štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ustanovením §36 a §61 
a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnym  zisťovaním  na deň: 

 

24. február 2015 / t.j. utorok /  o 9:15 hod 
 

so stretnutím na Obecnom úrade, v obci Košeca, 1.poschodie – zasadačka 
obecného úradu. 
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia, možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Ilave, 
referáte výstavby, Mierové námestie 81/18, 1.poschodie č.d. 232 v (stránkové dni: 
pondelok,  streda, piatok), u navrhovateľa a na obci Košeca. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť 
najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
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 so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  
(§60 odst.5 stavebného zákona). 



Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá v konaní zastupovať. 
 
 
 

                                                                                        

Bc. Radomír Brtáň 
starosta obce 

 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v súlade s ust. §18 ods. 3 v spojení s  
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta – 
na verejne prístupnom mieste.  
 
Vyvesil dňa:        Zvesil dňa: 
 
 
 
 
Oznámenie sa doručí: 
 
Účastníci konania : 
 

1. Stanislav Bajzík, Továrenská 613/61, 018 64 Košeca 
2. Dana Bajzíková, Továrenská 613/61, 018 64 Košeca 
3. Jozef Bajzík, Nozdrovice 819, 018 64 Košeca 
4. Ladislav Chalúpka, Ľ. Štúra 14/19, 018 61 Beluša 
5. Miroslav Ďuriš, Nozdrovice 820, 018 64 Košeca 
6. Ľubica Ďurišová, Nozdrovice 820, 018 64 Košeca 
7. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca 
8. Obec Košeca, (úradná tabuľa – vyvesenie na verejnú vyhlášku) 

 

Dotknuté orgány štátnej správy: 

 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín 
10. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava 
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina  
12. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, ul. J. Červeňa 34, P.O. Box 18, 97106 Prievidza 
13. Považská  vodárenská spoločnosť a.s., Považská  Bystrica 
14. Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6, 821 04 Bratislava 
15. T-mobile a.s. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava 
16. Energotel a.s., Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina 
17. SPP a.s. Žilina 
18. ST a.s., RCSI, Poštová 1,Žilina 
19. Obec Košeca, stavebný úrad - spis 

 
Na vedomie: 

 
20. Ing. Jozef Kazík, Trenčianska 228/4, 018 61 Beluša (projektant +stavebný dozor) 


