
Č.j.:

Č. záznamu:

Vybavuje:
Tel:
E-mail:

Mesto Rajec
socÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
01/3533/2016-

OI/3533/20 16/2

Ing. Dita Jarinová
041/5076515
dita.jarinova@rajec.sk

dľla 9.12.2016

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

GOLF PARK RAJEC,a.s., Bystrická 66, 015 01 Rajec

dňa 8.12.2016 podal návrh na kolaudáciu stavby:

Novostavba zázemia pre nRIVING GOLF
na pozemku register "c" parc. Č. 2697/3 v katastrálnom území Rajec.

Uvedeným dflom bolo začaté kolaudačné konanie.

Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s ustanovením §80 stavebného zákona
oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom

konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10. januára 2017 o 9.00 hodine

so stretnutím pozvaných Malá zasadačka, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, O15 OI Rajec.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude neprihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov
rozhodnutia (Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, v úradné hodiny). Účastníci konania sa môžu pred
vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov

konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

Doručí sa:

GOLF PARK RAJ EC,a.s., Bystrická súp. Č. 66, O15 OI Rajec
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, O15 O1 Rajec
REDSTON s.r.o., Hollého súp. č. 203/50, O15 OI Rajec
Ing. Rastislav Kypus, Lúky súp. č. 52811,013 14 Kamenná Pomba

OR hasičského a záchranného zboľLl, Nám. požiarnikov súp. č. 1, OIOOI Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola súp. č. 27, 01001 Žilina
Inšpektorát práce, Hlavná súp. č. 2, 010 09 Žilina
Okresný úrad, OSŽP OPaK, M.R.Štefánika súp. Č. 1,01001 Žilina
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Č.j.:

Č. záznamu:

Vybavuje:
Tel:
E-mail:

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

01/3533/2016

01/3533/2016/3

Ing. Dita Jarinová
041/5076515
dita.jarinova@rajec.sk

dňa9.12.2016

ZVEREJNENIE KÓPIE ŽIADOSTI O VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a zákona č.416/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v zmysle §35
ods.2 a §58a ods.3 stavebného zákona zverejňuje na úradnej tabuli mesta Rajec a internetovej stránke
mesta www.rajec.sk kópiu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu "Novostavba zázemia pre DRIVING GOLF"

na pozemku register "c" parc. č. 2697/3 v katastrálnom území Rajec,

podanú dňa 8.12.2016,

evidovanú pod č. 3533/2016

žiadateľa GOLF PARK RAJEC, a.s., Bystrická 66, O15 O1 Rajec

a údaje o sprístupnení rozhodnutí vydaných v zisťovacom konaní:

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina Č. Žp A 2006/02898-Hnl dňa 13.11.2006

a č. Žp A 2008/01953-003/Hnl dňa 29.7.2008

prístupné na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/golfpark-rajec

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/golfpark-rajec-ii-etapa

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec

zverejnené: 9.12.2016


