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OBEC ZLIECHOV 
Obecný úrad, 018 32 Zliechov 233, č. t. 042/44 42 084
                                        
Č. j. :  314/2015-TS1-A/10-Oznámenie                            V Dubnici nad Váhom, 19. 10. 2015 
Vybavuje: Ing. Híreš, tel. 042/44 55 751 

V e r e j n á     v y h l á š k a
Oznámenie
Vec:  Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Jána Gamboša,
	  stavba: „Zliechov – Košecké Rovné: rekonštrukcia VN č. 203 za 203/uv/39“,
- oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania   a miestneho zisťovania.
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Ing. Jána Gamboša, podala dňa 14. 10. 2015 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Zliechov – Košecké Rovné: rekonštrukcia VN č. 203 za 203/uv/39“, ktorá bola povolená rozhodnutím obce Zliechov dňa 23. 08. 2013  pod č. j. : 120/2013-002-TS1-A/10.
Obec Zliechov, ako príslušný 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“) 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80, ods. 1  stavebného zákona,  oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  k predloženému návrhu nariaďuje ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa uskutoční dňa

25. 11. 2015 o 10,00 hodine,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Zliechove.
	Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská ku stavbe uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní. Na neskoršie uplatnené námietky stavebný úrad nebude prihliadať. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na oddelení výstavby, ÚP a ŽP Mestského úradu v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, pred dňom ústneho pojednávania a pri ústnom pojednávaní.
Ak dotknutý orgán v stanovenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý účastník konania v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona.


Navrhovateľ podľa § 17 a § 18 ods. 1 vyhl. č. 453/2000 Z. z. na jednanie pripraví:
-	projektovú dokumentáciu stavby schválenú v stavebnom konaní,
-	doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní – revízne správy, 
-	vyhlásenia výrobcov o zhode stavebných výrobkov použitých na stavbe, certifikáty,
-	doklady týkajúce sa zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov,
-	stavebný denník.








										Ing. Anton Miko    
        starosta obce    









Toto oznámenie sa podľa § 36, ods. 1 a ods. 4 a § 61, ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce Zliechov.










Vyvesené dňa .............................................        	     Zvesené dňa .......................................... 
                            Pečiatka a podpis                                                            Pečiatka a podpis 
Účastníkom konania:
Účastníkom konania verejnou vyhláškou.  

Dotknutým orgánom:
1.	Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica, 
2.	Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín,
3.	Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy,
4.	Štátna ochrana prírody SR, RC ochrany prírody vo Varíne, Správa chránenej krajinnej oblasti Strážovské Vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica,
5.	Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín,
6.	Obec Zliechov, Obecný úrad – (spis).

Na vedomie:
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
	Slovenský pozemkový fond – Bratislava, RO Považská Bystrica, Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica,
	Urbárske spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Košecké Rovné, Košecké Rovné 71    018 32  Zliechov,
	Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby, ÚP a ŽP.

Na konanie sa prizýva:
PEV, s. r. o., Ing. Juraj Pipich, Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina (projektant),
	Elektroenergetické montáže, a. s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina (zhotoviteľ stavby).


