O B EC H OR N Á PO RU BA
Č. j. : 519/2018 – 003 - TS 1 -A/20
Vybavuje: Ing. Galbavá,
Telefón: 042/4433484 kl.152

Obecný úrad, 018 35 Horná Poruba 39
v Hornej Porube dňa :11.01.2019

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O NARIADENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY
Obec Horná Poruba, ako stavebný úrad príslušný 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")vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a/ zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona /ďalej len
"stavebný úrad"/ na základe odpovede Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky
,Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín doručenej prvostupňovému orgánu na základe podnetu pani Ľudmily
Bartákovej, bytom Pruské 543, 018 52 Pruské začal správne konanie voči stavebníkovi Milanovi Živčicovi
018 35 Horná Poruba 329, ktorý v januári 2016 uskutočnil stavbu oplotenia na časti pozemku KNC 1298
(KNE 1095/111) a časti pozemku KNC 1295(KNE 1094) v k.ú. Horná Poruba bez stavebného povolenia.
Na ďalšiu existenciu stavby OPLOTENIE bolo potrebné požiadať o vydanie dodatočného stavebného
povolenia . Stavebný úrad na základe vyššie uvedeného v zmysle § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov(správny poriadok) oznámil dňa 24.8.2018 začatie konania podľa § 88
ods.1 písm. b) stavebného zákona o odstránení nepovolenej stavby a súčasne v spojení s ustanovením §88a
stavebného zákona upovedomil stavebníka o možnosti dodatočného povolenia stavby O P L O T E N I E
(ďalej len "stavba") na časti pozemku register "C" parc. č. 1298 ( časť pozemku register "E" parc. č. 1094,
1095/111 v katastrálnom území Horná Poruba, ktorú uskutočňuje Milan Živčic, 018 35 Horná Poruba 329
(ďalej len "stavebník") a predloženie dokladov o tom, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami
chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Súčasne stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím
vydaným pod č. OCÚ 519/2018-002-TS1-A/20 dňa 24.8.2018. Stavebník bol upozornený, že ak požadované
doklady nepredložia v určenej lehote (90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania), alebo ak sa
preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, podľa § 88a ods.2 stavebného zákona, stavebný úrad nariadi
odstránenie stavby.
Lehota na podanie žiadosti uplynula dňa 29.11.2018. Stavebník v určenej lehote nepožiadal o dodatočné
povolenie stavby a nepredložil ani doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi.
Obec Horná Poruba podľa zákona č. 416/2011 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky , príslušný stavebný úrad podľa §117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a čl. I. § 5 písm. a)
bod 1 zák. č. 608/2003 Z z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a
doplnení stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 27 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení
neskorších predpisov
oznamuje
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a
§§ 88 ods.1 písm. b) , §88a ods.2 a ods.6 stavebného zákona začatie konania o nariadení odstránenia stavby
OPLOTENIA na časti pozemku register "C" parc. č. 1298 ( časť pozemku register "E" parc. č. 1094, 1095/111
v katastrálnom území Horná Poruba stavebníkovi a účastníkom konania.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na obecnom úrade
v Hornej Porube. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice
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na stavebnom úrade. Lehota na uplatnenie námietok a pripomienok bude zachovaná ak v posledný deň lehoty
sa tieto podajú osobne do podateľne obecného úradu alebo na poštovú prepravu.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej
správy a správca sietí, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko
k odstraňovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov s odstránením stavby súhlasí.
Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Milan Staňo
starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce , internetovej stránke obce:
www.hornaporuba.com. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

14.1.2019

Zvesené dňa : 30.1.2019..

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
Doručí sa:
Účastníci konania:
stavebník:
1. Milan Živčic, 018 35 Horná Poruba 329
účastníci konania:
2. spoluvlastníci pozemku KNE 1094 k.ú. Horná Poruba zapísaní na LV 1289-verejná vyhláška
3. spoluvlastníci pozemku KNE 1095/111 k.ú. Horná Poruba zapísaní na LV 1110-verejná vyhláška
4. Ing. Janka Živčicová, , 018 35 Horná Poruba 329
5. Milan Ferenec, Horná Poruba 373
6. Ľudmila Bartáková, 018 52 Pruské 543
7. Jaroslav Čepák, Hviezdoslavova 94/94,018 63 Ladce
8. Marian Urbánek, Záhumenská 485/1,019 01 Ilava
na vedomie:
9. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 47 Bratislava 11( správca pozemkov neznámych
vlastníkov zapísaných na LV 1289, LV 1110 k.ú. Horná Poruba)
stavebný úrad:
10. Obec Horná Poruba

