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Číslo: OVIŽPaSÚ/2020/2271/11035-TS1-20-TKO                                            V Púchove dňa, 21. 10.2020 
 

 

 

O Z N Á M E N I E 

územného rozhodnutia stavby “ BYTOVÝ DOM – POD ZÁBREHOM A “ - 
verejnou vyhláškou 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
      Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“) 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 PU trade, s.r.o., Royova 806, 020 01 Púchov IČO: 51 
771 462 vydal dňa 21. 10. 2020 pod číslom: OVIŽPaSÚ/2020/2271/11035-TS1-20-TKO územné 
rozhodnutie na stavbu “ BYTOVÝ DOM – POD ZÁBREHOM A “, umiestnená na pozemkoch parc. 
KN 2445/137, 155, 170, 171; 2445/2, 2445/3, 2445/16, 198/18, 198/19, 198/351, 2445/51 registra „C“ 
v katastrálnom území Púchov. 
 
      Toto územné rozhodnutie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania 
 
 

VEREJNOU   VYHLÁŠKOU  
 
 
       Doručenie sa uskutoční vyvesením rozhodnutia o zastavení územného konania po dobu 15 dní 
v meste Púchov na úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
                                                                                   
 

                                                            
                                                                                                                                                                     

                                      JUDr. Katarína  H E N E K O V Á 

                                                                        p r i m á t o r k a  mesta 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Rozhodnutie o zastavení územného konania bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Púchov a iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a zároveň na svojom webovom sídle mesta. 
 

 
 
 
Vyvesené dňa :  02. 11. 2020                              Zvesené dňa :   ........................................... 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie stavebného povolenia 


