OBEC VEĽKÝ KÝR
Námestie sv. Jána č. 1
941 07 Veľký Kýr
Číslo: 2020/428-02-B

Veľký Kýr dňa 23.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie
o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Obec Veľký Kýr, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 odsek 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) oznamuje, že žiadateľka:
Juliána Stráňovská, bytom Bešeňovská cesta 45A, Nové Zámky, zastúpená
splnomocneným zástupcom Mgr. Júliusom Jókaym, bytom Novozámocká 193, Veľký Kýr,
podala dňa 13.11.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „Letná kuchyňa“
o objektovej skladbe altánok, sklad s prístreškom a sklad na pozemku: parc. č. 645/5,
a 645/4katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Veľký Kýr v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 Stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym
účastníkom konania s tým, že vo veci predmetnej žiadosti upúšťa od miestneho zisťovania
a ústneho pojednávania z dôvodu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Pretože sa jedná o jednoduchú stavbu a podmienky jej umiestnenia sú jednoznačné
vzhľadom na pomery v území stavebný úrad spája územné konanie o umiestnení stavby
so stavebným konaním podľa § 39a ods. 4 Stavebného zákona.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané
námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa
§ 61 ods. 6 Stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v budove Mestského úradu
v Šuranoch, Nám. hrdinov č. 1.

Ing. Judita Valašková
starostka obce
Oznámenie sa doručí:
Juliána Stráňovská, bytom Bešeňovská cesta 45A, Nové Zámky, preberie splnomocnený
zástupca Mgr. Július Jókay, bytom Novozámocká 193, Veľký Kýr
Magdaléna Bertová, Jánošíkova 12, Nové Zámky
Klára Kysucká, Nitrianska 51, Veľký Kýr
Rudolf Vas, Budovateľská 45, Veľký Kýr
Zoltán Vass, Sv. Klementa 43, Veľký Kýr
Ján Vašš, Petófiho 40, Veľký Kýr

Ing. Alexander Sládeček, Budovateľská 56, Veľký Kýr
Jozef Sládeček, Hlavná 38/47, Veľký Kýr
Mária Sládečková, Petófiho 39, Veľký Kýr
Zuzana Uhríková, Sv. Kelemena 44, Veľký Kýr
Obec Veľký Kýr
Verejnou vyhláškou sa oznámenie doručí dedičom po nebohom Alexandrovi
Vaššovi, naposledy bytom Sv. Kelemena 43, Veľký Kýr, ktorých mená a pobyt nie sú
známe. Oznámenie sa doručí zverejnením na verejnej tabuli a internetovej stránke
Obce Veľký Kýr na dobu 15 dní.
Na vedomie:
Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostl. o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01
Nové Zámky
Obec Veľký Kýr a/a
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