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Vec Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a oznámenie o  doplnení 

podkladov pre rozhodnutie . 
 
 
 
 Stavebník : KUPSI, s.r.o. Pšurnovická 1321,014 01 Bytča  podal  dňa 13.4.2017    na 
stavebnom úrade  žiadosť o kolaudačné  rozhodnutie  na stavbu     
 
                                                                 „ Koliba na vŕšku“  

                                                    SO 05 Prekládka  vzdušného VN  

                          
na pozemkoch parc.č. C KN 400/5, 3507/1, 1926/4 a E KN 1926/2 katastrálne územie Veľká 
Bytča,  okres Bytča.  

 
Dňa 19.6.2017   stavebník     doplnil  návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
uvedenú stavbu.  
 
Dňom podania žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia  bolo začaté kolaudačné  
konanie.   
 

 Mesto Bytča , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle § 80 stavebného zákona 
oznamuje pokračovanie kolaudačného  konania   známym účastníkom konania,  
a v súlade s ust. § 33 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) , v znení 
neskorších predpisov dáva účastníkom konania možnosť, aby sa  mohli vyjadriť pred 
vydaním rozhodnutia k jeho doplneným podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne 
navrhnúť ďalšie doplnenie.  
 
S doplnenými podkladmi pre rozhodnutie je možné sa oboznámiť  v lehote 5 pracovných 
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.  
 
V zmysle § 80 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci stavebného 
konania môžu svoje námietky k doplneným podkladom pre rozhodnutie  uplatniť najneskoršie 
na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  
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Do doplnených podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 
uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok a utorok  od 7.30 do 15.00 hod. , v stredu od 7.30 
hod do 15.30 hod. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc. 
 
 

            
         Bc. Miroslav Minárčik 

                   primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa :  
 
      1.   KUPSI s.r.o. Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča   

2. Peter Kulíšek, Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča   
3. Silvia Kulíšková, Pšurnovická 1321/62A,014 01 Bytča  
4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8,969 55 Banská 

Štiavnica   
5. Vlastníkom pozemku parc.č. C-KN č. 400/5 a E-KN 1926/2  katastrálne územie Veľká 

Bytča s neznámym miestom pobytu sa doručuje oznámenie verejnou vyhláškou podľa 
§ 26 ods.1  správneho poriadku  

6. Mesto Bytča,  zastúpené primátorom  
7. Spis  
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