
OBEC  KOŠECA 
Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,  č. t. 042/4468 183 

 
 

Č. j.:  337/757-01/202-TS1-20  V Košeci dňa 29. 04. 2021 

     
 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA 

 

Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01  Ilava 

(ďalej len "stavebník") dňa 28. 04. 2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

"REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA ILAVA" 

v rozsahu: 

"Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava . II. etapa" 
 

na pozemku  parc. č. KN – líniová stavba v katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 

konanie. 
 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia  mesta Ilava – II. etapa 
Projekt rieši odstránenie starých oceľových parkových stožiarov a výstavbu nových stožiarov s novým LED 
osvetlením a zároveň rieši napojenie týchto svetelných bodov z nového rozvádzača RV04 a RV05. RVO bude 
obsahovať inteligentnú riadiacu jednotku, ktorá bude ovládať spínanie osvetlenia. V niektorých častiach sa 
bude riešiť len výmena za nové LED svietidlá, prípadne obnova-náter existujúcich stožiarov. Tento projekt rieši 
schému zapojenia RV04 a RV05 jeho vybudovanie. 
Zoznam ulíc dotknutých stavbou: Medňanská - SO 01; SNP, Kukučínova - SO 01, Košecká - SO 01 
 

Obec Košeca, ako príslušný stavebný úrad podľa §119, ods. 3 v spojení s § 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, v súlade 

s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska 

sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej 

stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

7 dní odo dňa doručenia oznámenia, 

 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Košeca, úradné dni Po a Ut:7-15, St:7-

16.30, Pi:7-13.30, štvrtok nestránkový deň). 

 

 

Poučenie: 
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie. 
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K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní 

územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s overeným 

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Radomír   B r t á ň 

starosta obce 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Košeca, mesta Ilava 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. Posledný deň vyvesenia je dňom do ručenia oznámenia. 

 

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

 

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

 
 

Doručí sa: 

Účastníkom konania sa doručí formou verejnej vyhlášky: 
 
1.  Žiadateľ :  Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava 
-oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby doručuje stavebný úrad účastníkom konania verejnou 

vyhláškou podľa § 42, ods.2 stavebného zákona. 


