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oBEC KLoKočov
023 22 I<Iokočov č. 962

r'ĺ * r.'ltas

Yýst.1127l2019/Ca
Vybavuje: Čavajda

oznámenie o začatí kolaudačného konania podl'a $ 80 zákona č.5011976 Zb. / stavebný zákonl
- nariadenie ústneho konania spďen

obci Klokočov, ako pľíslušné1nu stavebnému úradu bol v zmysle $ 79 stavebného zéú<ona

stavebníkom: ,,Jozef Boháčik, Klokočov, " dňa 2l.l0.20l9 pľedložený návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu rnPoschodová dvoj gaľáž".

Na uvedenú stavbu bolo vydané obcou Klokočov stavebné povolenie Č3.: vyst. 67312017lČa, dňa
r4.9.2017.

Na základe pľedloženého návľhu obec Klokočov, v zmysle $ 80 stavebného zákona oznamuje
účastníkom konania, obci adotknutým orgánom začatie kolaudačného konania asúčasne na
pľerokovanie návrhu naľiaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoľé sa uskutoční dňa

20.11.2019 o 8,30 hod.

na obecnom úrade v Klokočove.

Účastníci konania a dotknuté organy štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov pre
rozhodnutie pred dňom ústneho konania na funajšom úrade a pľi ústnom konaní. Účastníci konania
a dotknuté orgány môžu svoje námietky uplatniť najneskôľ pri ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliadne.

Ak sa nechá niektoý z účastníkov konania zastupovať, musí predloŽiť jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktory sa nechá zastupovať.

V Klokočove 21.10.2019
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Jana Foldinová

starostka obce
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Doľučuje sa účastníkom konania:
l .Jozef Boháčik, Klokočov
2.Ing. Jozef Učník)

ostatn;ým účastníkom konania sa oznámenie doručuje v súlade s ustanovením $ 26 ods.2) zákona
é. 7111967 Zb. o správnom konaní verejnou vyhláškou, vyvesením oznĺámenia na dobu 15 dní na
uradnej tabuli obecného uradu v Klokočove.

Toto oznĺĺmenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, posledný
deň lehoty vyveseniaje dňom doručenia.

vYVESENE oŇa: ...4/l...((,....(.,-n. ZVESENE DŇA

Pečiatka a podpis orgiánu, ktoľý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.

Tel. 041/43581 10, kl.12 - starosta
Tel. 041/4358110' kl. 16 _ knižnica
www.klokocov.sk

Tel. 04ll4358l l0' kl. l8 _ učtareň
Tel. 041/4358110, kl. 13 - matrika

Fax 041/4358338

Tel. 04ll4358l 10' kl. l7 - úsek
daní a polhohospodarstva

dane@klokocov.sk


