Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad Turčianske Kľačany, 03861 Vrútky

Turč. Kľačany, dňa 07.06.2018
Č.sp.-......../2018- Zib

Poverenie na výkon štátneho stavebného dohľadu
Obec Turčianske Kľačany v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade s §13 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §2 písm. e)

poveruje
podľa §98 a nasl. stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, zamestnanca mestského úradu Vrútky: Bc.Evu
Zibolenovú, vykonať štátny stavebný dohľad na všetky úkony v zmysle stavebného zákona,
stavebné práce spojené s realizáciou stavby Porážacie miesto pre porážanie oviec a kôz „Prístavba
bitúnku. na parc.č. registra KN-C 1713/1 v k.ú. Turčianske Kľačany, na ktorej je stavebníkom
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo, 038 61 Turčianske Kľačany
a vlastníkom Urbárske spoločenstvo Turčianske Kľačany

Ing. Miroslav Lamoš
starosta obce
v zastúpení Dušan Piták

Obec Turčianske Kľačany
Obecný úrad Turčianske Kľačany, 03861 Vrútky

Úrbárske pozemkové spoločenstvo Turčianske Kľačany,
Turčianske Kľačany 118, 038 61 Vrútky

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
........../2018 -Zib

Vybavuje/linka
Bc.Eva Zibolenová

Turčianske Kľačany
dňa 07.06.2018

043/4241821

VEC:

Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu.

Obec Turčianske Kľačany, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
§2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky týmto oznamuje stavebníkovi Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA

MAGURA, družstvo, 038 61 Turčianske Kľačany a vlastníkovi Urbárske spoločenstvo Turčianske
Kľačany, že sa dňa
21.06.2017 /štvrtok/ o 10,00hod.
uskutoční štátny stavebný dohľad v súlade s ustanovením §98 ods. 2 stavebného zákona najmä za účelom
preverenia uskutočnených stavebných prác v zmysle príslušných povolení a či sa dodržiavajú
všeobecne záväzné predpisy a technické normy vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky.
Stretnutie pozvaných sa uskutoční na miesta stavby

v areáli Poľnohospodárskeho družstva

KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo, 038 61 Turčianske Kľačany
K výkonu štátneho stavebného dohľadu je potrebné :
1. Prehľadné záznamy o stavebných prácach , predložiť k nahliadnutiu.
2. Sprístupniť stavbu.
Pri výkone štátneho stavebného dohľadu je potrebné, aby boli prítomní predvolaní vlastníci nehnuteľností,
prípadne aby v predmetnej veci na základe písomného splnomocnenia poverili zastupovaním inú osobu. Pri
výkone štátneho stavebného dohľadu je potrebné sprístupniť nehnuteľnosť za účelom obhliadky.
Na pojednávanie sa dostavte včas, prineste si svoj občiansky preukaz a listinné dôkazy, ak chcete preukázať
skutočnosti, ktoré sa vzťahujú k prejednávanej veci.

Poučenie pre vlastníkov nehnuteľností:

V zmysle § 100 stavebného zákona stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca
alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní a)umožniť orgánom štátneho
stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
Podľa § 105 ods. 1 písm c) stavebného zákona priestupku sa dopustí a pokutou do 331,93 € sa potresce ten,
kto nezabezpečuje podmienky pre vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní
výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho
stavebného dohľadu.

Ing. Miroslav Lamoš
starosta obce
v zastúpení Dušan Piták

Doručiť:
1. Poľnohospodárske družstvo Kľačianska Magura, družstvo, Turčianske Kľačany, 038 61
2. Úrbárske pozemkové spoločenstvo Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 118, 038 61 Vrútky
3. Obec Turčianske Kľačany
Vybavuje: Bc.Eva Zibolenová, 043/424 1821, eva.zibolenova@vrutky.sk

