OBEC VEĽKÝ KÝR
Námestie sv. Jána č. 1
941 07 Veľký Kýr
Číslo: 2021/190-02-B

Veľký Kýr dňa 22.3.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE

o začatí kolaudačného konania
Obec Veľký Kýr ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 odsek
1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje, že navrhovateľka
Juliána Stráňovská, bytom Bešeňovská cesta 45A, Nové Zámky, zastúpená
splnomocneným zástupcom Mgr. Júliusom Jókaym, bytom Novozámocká 193, Veľký Kýr,,
podal dňa: 3.6.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:
„Letná kuchyňa“ o objektovej skladbe letná kuchyňa, altánok, sklad s prístreškom
a sklad na pozemku: parc. č. 645/5, a 645/4katastrálne územie Veľký Kýr, obec Veľký Kýr
(podľa geom. plánu č. 17/2021 zo dňa 25.2.2021 645/11-letná kuchyňa, 645/13-sklad
s prístreškom, 645/14-altánok a 645/15-sklad).
Dňom podania bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne vytyčuje
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň 20.4.2021 o 14.00 hod.
so zrazom v mieste stavby.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude
prihliadnuté.
Navrhovateľ na ústne pojednávanie je povinný pripraviť najmä: stavebné povolenie,
overenú projektovú dokumentáciu, výsledky predpísaných skúšok, atesty, certifikáty.

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
Ján Vašš, Petófiho 40, 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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