MESTO GBELY
stavebný úrad, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
č.j. 460/5773/2018

V Gbeloch dňa: 4.9.2018

verejný oznam
Oznámenie
o začatí konania o povolení odstránenia stavby, pozvanie na ústne konanie
Žiadateľ:

AIR HOTEL, s.r.o., Námestie mieru 256/10, 908 51 Holíč

podal dňa 3.9.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby

„SKLAD“
na pozemku parc. číslo 588/2, areál firmy, ulica Naftárska č. 1468, katastrálne územie Gbely.
Mesto Gbely, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 88
ods. 1 a 3 stavebného zákona a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
o z n a m u j e začatie konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje k prejednaniu návrhu ústne konanie a miestne šetrenie na deň
27.9.2018 (štvrtok) o 9.00 hodine
so zrazom účastníkov na mieste stavby – Naftárska 1468, parc.č. 588/2.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť do dňa ústneho konania na Mestskom úrade
v Gbeloch počas úradných hodín a pri ústnom konaní. Účastníci konania môžu svoje námietky
a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak nebude na ne prihliadnuté.
V tej istej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Ak sa nechá
niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

Ing. Matej Vrbňák
Mesto Gbely – stavebný úrad
Doručí sa:
1. AIR HOTEL, s.r.o., Námestie mieru 256/10, 908 51 Holíč
2. Jaroslav Hnát, Prof. Čárskeho 237/81, 908 45 Gbely
3. Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely
4. QM – projekt s.r.o., Ing. Emil Marek, Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava
6. Verejný oznam
7. spis
tel.: 034/6906427

fax: 034/6906423

e-mail:vystavba4@gbely.sk

Ďalej sa doručí:
8. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 15, 909 01 Skalica
9. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 01 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Verejným oznamom sa doručí neznámym spoluvlastníkom pozemkov parc.č. 588/29, 588/30 (LV č. 8811, 8812).

zvesené: 20.9.2018

Vyvesené: 5.9.2018

tel.: 034/6906427

fax: 034/6906423

e-mail:vystavba4@gbely.sk

