OBEC HOROVCE
020 62 Horovce 94

___________________________________________________________________________
Č. j. SÚ-365/2020-04-TS1-20

Horovce 21. 09. 2020

OZNÁMENIE
stavebného povolenia stavby „ 11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK“
verejnou vyhláškou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obec Horovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) určený Okresným úradom Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín listom č. OU-TN-OVBP2-2019/040013-003 zo dňa 17. 12. 2019 na
územné konanie a vydanie územného rozhodnutia, na stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia
a na kolaudačné konanie a vydanie koaludačného rozhodnutia na stavbu „ 11458 – Horovce – Luhy Zahustenie TS a rozšírenie NNK “ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a)
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, pre žiadateľa fy: Stredoslovenská distribučná, a. s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina v zastúpení B I N Ó, s.r.o., sídlo Jaseňová 3223/34, 010 07 Žilina (splnomocnenie zo
dňa 25. 09. 2019) vydala dňa 18. 09. 2020 pod č. j. SÚ-365/2020-04-TS1-20 stavebné povolenie na
inžiniersku líniovú stavbu „11458 – Horovce – Luhy - Zahustenie TS a rozšírenie NNK “ umiestnenú
na pozemkoch parc. č. KN C 192, KN C 548/1, KN C 691/38, KN C 691/47, KN C 691/64, KN C
691/65, KN C 691/127, KN C 691/55, KN C 691/37, KN C 691/91, KN C 691/84, KN C 691/86, KN
C 691/222, KN C 691/223, KN C 691/282, KN C 691/105, KN C 691/128 (všetky k.ú. Horovce), KN
C 156 – KN E 164/30 (k.ú. Dulov, okres Ilava), KN C 156 – KN E 143 (k.ú. Dulov, okres Ilava)
v katastrálnom území Horovce, obec Horovce.
Toto stavebné povolenie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania

VEREJNOU VYHLÁŠKOU.
Doručenie sa uskutoční vyvesením stavebného povolenia po dobu 15 dní v obci Horovce a v obci Dulov
na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Milan V e l a s
starosta obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Horovce a zverejnené súčasne
iným spôsobom v mieste obvyklým alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste,
ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle obce Horovce www.horovce.sk, na úradnej
tabuli obce Dulov a zverejnené súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle obce
Dulov www.dulov.sk

Vyvesené dňa : ...........................................

Zvesené dňa : ...........................................

