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V Hurbanove, dňa 14.09.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRÁNENÍ STAVBY
Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649
zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom
(ďalej len "žiadateľ") dňa 8.9.2020 podala žiadosť o povolenie odstránenia stavby:
Rodinný dom súp. č. 501
na pozemku registra "C" parc. č. 467 v katastrálnom území Pribeta. Uvedeným dňom bolo začaté konanie
o odstránení stavby.
Dom so súp. č. 501 a pozemok (na ktorom sa nachádza) registra „C“ parc. č. 467 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 184 m2 sú zapísané v evidencii nehnuteľností Okresného úradu Komárno, katastrálneho
odboru na LV č. 1957 pre katastrálne územie Hurbanovo vo vlastníctve Obce Pribeta Hlavná ul. č. 113, 946 55
Pribeta, IČO: 00306649, spoluvlastnícky podiel 1/1.
Mesto Hurbanovo, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o odstránení stavby podľa § 88 ods. 4 stavebného zákona.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby svoje pripomienky a námietky uplatnili do
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Spoločnom stavebnom úrade
Hurbanovo so sídlom Nám. Dr. M. Konkoly Thege č. 3, 947 01 Hurbanovo, úradné dni: Po: 7.30-15.30, St:7.3017.00 a Pi:7.30-15.00.
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť
ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

v zastúpení Mgr. Roland Hulko
poverený primátorom mesta Hurbanovo
Mgr. Petrom Závodským
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Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška (neznámi účastník konania, § 26 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a predpisov - správny poriadok) spôsobom
v mieste obvyklým, vyvesí sa na úradnú tabuľu mesta Hurbanovo a obce Pribeta a súčasne sa zverejní aj
na internetovej stránke mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk a obce Pribeta na www.pribeta.sk na dobu
15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
1. Úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:
Vyvesené od .............................. do ...........................................
Potvrdené dňa .......................................... podpis ................................................
2. Internetová stránka mesta/obce - zverejnenie po dobu 15 dní:
Zverejnené dňa: ..................... Ukončené dňa: ...................
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:
Na vedomie:
1. Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55 Pribeta
dotknuté orgány
2. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
ostatný
3. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo – do spisu

