
OBEC  HRADIŠTE POD VRÁTNOM 
SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

Č. j.: SOÚ–531/2020-PEA                                                                                  V Senici dňa 10.02.2020 
Vybavuje: Ing. Petrová 
Tel. 034/6987661 
saskia.petrova@senica.sk 
 
 
Oznámenie o za čatí konania o odstránení stavby  
 
 
     Obec Hradište pod Vrátnom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začína 
správne konanie o odstránení stavby 
„Rodinný dom č. 256 – časť hospodárska budova“ na pozemku parc. č. 273 (KN-C) 
v katastrálnom území Hradište pod Vrátnom 
podľa § 88 ods. 1 písm. a) stavebného zákona na základe podanej žiadosti navrhovateľa: 
Jozef Nosko (nar. 18.03.1951), bytom 906 12  Hradište pod Vrátnom 256  
O začatí konania Vás podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. upovedomujeme a za účelom 
prerokovania tejto veci nariaďujeme ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

6. marec 2020   o 08.00 hod. 
 
so stretnutím účastníkov na mieste stavby – Hradište pod Vrátnom, za rodinný m domom č. 256. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom 
stavebnom úrade v úradných dňoch a pri ústnom pojednávaní. 
     Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 
písomné plnomocenstvo s  podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 
 
     Podľa § 18 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní toto oznámenie má povahu verejnej 
vyhlášky  a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta) a na webovej stránke 
obce (mesta). 
 
                                
                                                                            Ing. Ivan Nosko 
                                                                          vedúci SOÚ Senica   
 
 
Vyvesené dňa: ............................................                                   Zvesené dňa: ....................................      
 
 
 
        ........................................................... 
                                                                                                       Odtlačok pečiatky a podpis  
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oznamuje sa:  
 
 

1. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym 
účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou 

2. Jozef Nosko, 906 12  Hradište pod Vrátnom 256  
3. Ing. Juraj Piroha, 906 12  Hradište pod Vrátnom 352 
4. Mário Zeman, 906 12  Hradište pod Vrátnom 257 
5. Peter Václavík, 831 04  Bratislava – Nové Mesto, Tylova 1044/19 
6. Marianna Kondrková, 906 12  Hradište pod Vrátnom 238 
7. Mária Kondrková, 906 12  Hradište pod Vrátnom 238 
8. Ivana Kondrková, 906 11  Prietrž 70 
9. Obec Hradište pod Vrátnom – starosta (2x) 
10. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1 
11. spis 


