
 

 

MESTO RAJEC  
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok 

Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 

01/4256/2022/01 V Rajci 11.10.2022 

 

 

OZNÁMENIE 

o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby 

a nariadenie ústeného pojednávania 
 

Alena Brončeková, bytom Mudrochova č. 908/1, 015 01  Rajec 

(ďalej len „stavebník“) dňa 09.08.2022 podala na stavebnom úrade návrh na povolenie zmeny 

v užívaní stavby: 

"Letná kuchynka – objekt B – zmena na rodinný dom"   

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch registra „C“ parc.č. 1139/2 v katastrálnom území Rajec, 

okres Žilina. Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o povolení zmeny v užívaní stavby. 

Mesto Rajec, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 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, v súlade s ustanovením § 84 a § 80 stavebného zákona 

oznamuje začatie konania o zmene v užívaní stavby dotknutým orgánom a všetkým známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 

10.11.2022 o 09:00 hod. 

so stretnutím pozvaných na stavbe. 

 

 V zmysle § 80 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci 

kolaudačného konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 

najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  

 Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia po predchádzajúcom 

dohovore so zodpovedným pracovníkom na t.č. 0918 695 681 alebo mailom na 

lucia.jurigova@rajec.sk. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento 

musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať. 

  

 

 

 

 

 

 Ing. Milan Lipka 
 primátor mesta 
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Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Úradná tabuľa: 

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

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
 

 

 

Doručí sa: 

1. Alena Brončeková, Mudrochova 908/1,  015 01  Rajec 

2. vlastníci dotknutých pozemkov – verejná vyhláška 

3. vlastníci susedných pozemkov – verejná vyhláška 

 

spis  


