
 
 

OBEC  MOČENOK 
Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Močenok 

 313/2017/SÚ/1710 Mgr. Flammichová/037 655 2826 05.06.2017 

    

 

Vec 

Andrej Lenčéš a manželka Ing. Sofia Lenčéš, 

obaja bytom Ul. Družstevná č. 1527/24, 951 31 Močenok 

 

- OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Andrej Lenčéš a manželka Ing. Sofia Lenčéš, obaja bytom Ul. Družstevná č. 1527/24, 951 31 

Močenok, podali dňa 02.06.2017 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby: 

Rodinný dom súpisné číslo 1659 na Ul. Pribinova v Močenku, na pozemku parcela č. 

6922/151 katastrálne územie Močenok. 

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „stavebný zákon“), začína správne konanie o odstránení stavby: 

 

Rodinný dom súpisné č. 1659 na Ul. Pribinova v Močenku, 

 na pozemku parcela č. 6922/151 katastrálne územie Močenok 

 

podľa § 88  ods. 3 stavebného zákona na základe žiadosti vlastníkov stavby o povolenie na jej 

odstránenie.   

 

O začatí konania vás podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov, upovedujeme a za účelom prerokovania tejto veci 

nariaďujeme  

na deň 30.06.2017 o 10:00 h      

                                            

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím na Obecnom úrade 

v Močenku (stavebný úrad č. dv. 9).  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a vzniesť prípadné námietky na stavebnom 

úrade v Močenku počas úradných hodín Po, Ut: 7,30 – 15,30h, St: 7,30 – 16,30h a Pia: 7,30 – 

15,00h, najneskôr pri ústnom pojednávaní.  

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú 

moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
 

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik 

                                                                                     starosta obce   
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. 

 

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

 

…………………………………….. 

                            pečiatka a podpis 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa ...................................... 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

verejnou vyhláškou účastníkom konania 

1. Andrej Lenčéš, Družstevná 1527/24, 951 31 Močenok 

2. Ing. Sofia Lenčéš, Družstevná 1527/24, 951 31 Močenok 

- vlastníci pozemkov register „C“ KN 6922/69 a 6922/70 katastrálne územie Močenok 

- Ing. Peter Jaroš, Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín 

- Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok 

 

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní 

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní  

 

dotknutým orgánom jednotlivo 

 

3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa  

k spisu 
 

 

http://www.mocenok.sk/

