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V Nemšovej, 16.01.2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec: Upovedomenie účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej
stavby ,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“ o žiadosti stavebníka
na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.
Mesto Nemšová ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 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 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na § 33 ods. 2 Zák. č. 71/1967 o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (správny poriadok)
upovedomuje

účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby súpisné číslo 1077
,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“ v obci Nemšová, k. ú.
Nemšová, na pozemkoch registra C KN parc. č. 1080/25 a 1080/168 stavebníkov Ing.
Vladislava Suchánka a manželky Mariany rodenej Bielikovej, Ul. Za Soľnou č. 1077/37,
914 41 Nemšová, zo dňa 31.03.2017, že dňa 03.01.2018, bola Mestu Nemšová doručená
žiadosť stavebníka Mariany Suchánkovej, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová,
v ktorej žiada o predĺženie termínu na doloženie rozhodnutia o dedičstve, po nebohom
stavebníkovi Ing. Vladislavovi Suchánkovi, z dôvodu neukončeného dedičského konania.

Stavebný úrad v súlade s § 49 správneho poriadku žiadosti vyhovuje a termín na doplnenie
podkladov

predlžuje v termíne 90 dní od doručenia tohto upovedomenia.
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Počas predĺženej doby stanovenej na doplnenie podania neplynie lehota na rozhodnutie
vo veci samej. Ak stavebník v stanovenej lehote podanie nedoplní, alebo nepožiada
stavebný úrad o predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti, stavebný úrad začne konanie
o odstránení nepovolenej zmeny dokončenej stavby v súlade s § 88a ods. (2) stavebného
zákona.
Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nemšová po dobu 15 dní od
nasledujúceho dňa po vyvesení.

Ing. František B a g i n
primátor mesta

VYVESENÉ DŇA:
ZVESENÉ DŇA:
POTVRDENÉ DŇA:
Pripomienky: boli – neboli

––––––––––––––––––––––––
Mestský úrad v Nemšovej
podpis, pečiatka

Doručí sa:
Stavebníci:
1. Ing. Vladislav Suchánek, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová– verejná
vyhláška
2. Mariana Suchánková, Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová
Účastníci konania:
3. Jozef Kiačik, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová
4. Helena Kiačiková, Ul. Za Soľnou č. 1078/39, 914 41 Nemšová
5. Milan Veľký, Ul. Za Soľnou č. 1076/35, 914 41 Nemšová
6. Ľudmila Veľká, Ul. Za Soľnou č. 1076/35, 914 41 Nemšová
7. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová – odd. finančné – Ing.
Savková
8. Ing. Vladislav Suchánek ml., Ul. Za Soľnou č. 1077/37, 914 41 Nemšová

