OBEC ŠOPORŇA
925 52 Šoporňa č. 1179
Číslo : 2456/18550 ÚPaSP 826/2017

V Šoporni, dňa 19. 7. 2017

OZNÁMENIE
o začatí konania o odstránení stavby
Ing. Miroslav Brodanský a manž. Mgr. Monika, obaja bytom 8.mája 907/13, 927 01
Šaľa, podali dňa 13.7.2017 na Obecný úrad v Šoporni žiadosť o povolenie odstránenia
stavieb : hospodárska budova na pozemku parc. č. 650/4 kat. úz. Šoporňa a letná
kuchyňa na pozemku parc. č. 650/5 kat. úz. Šoporňa.
Obec Šoporňa, príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
v súlade s ust. § 88 a § 90 zákona č. 50/1976 Zb v znení neskorších predpisov
oznamuje
začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 ods.3 stavebného zákona a podľa § 18 ods.3
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční
dňa 15. 8. 2017 (utorok) o 9,00 hod.
so stretnutím prizvaných na mieste stavby, RD súp. č. 444 kat. úz. Šoporňa.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Seredi, oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), v súlade so zmluvou o zriadení
spoločného obecného úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu a pri ústnom konaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská
uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú
plnú moc.
Žiadatelia na konaní predložia : stanovisko Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné
prostredie – ochrana prírody a krajiny, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať
odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (stavebný dozor) - guľatá pečiatka resp.
živnostenský list – búracie práce, do žiadosti doplniť podpis spoluvlastníčky stavieb.

Mgr. Adrián Macho
starosta obce
Oznámenie sa doručí :
1. Ing. Miroslav Brodanský, 8.mája 907/13, 927 01 Šaľa
2. Mgr. Monika Brodanská, 8.mája 907/13, 927 01 Šaľa
3. Ing. Marcela Benková, 925 52 Šoporňa č. 437
4. Karol Horniak, Čiližská 5007/28, 821 07 Bratislava Vrakuňa
5. Eva Horniaková, Čiližská 5007/28, 821 07 Bratislava Vrakuňa
6. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK), Nová doba 1408/31,
924 36 Galanta
vybavuje : Z.Bieliková, tel.č.031/789 2094 kl. 182

