Obec Nižný Hrušov
________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚ-S2019/00241-02 Mi

Nižný Hrušov, 10.07.2019

Vec
-Oznámenie o začatí správneho konania vo veci určenia opatrovníka podľa § 16 ods. (1)
zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny
poriadok).
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
___________________________________________________________________________
V katastrálnom území obce Nižný Hrušov na parcele číslo 1185, sa nachádza dom súpisné
číslo 7, ktorý má nevyhovujúci stavebnotechnický stav. Dom je neobývaný, neudržiavaný,
nezabezpečený pred vstupom cudzích osôb, má narušenú statiku a predná časť strechy domu je
zrútená. Strecha domu je pokrytá azbestocementovou krytinou, ktorej úlomky zo zrútenej časti
strechy sa nachádzajú na parcele č. 1185. Stavba svojím zlým technickým stavom ohrozuje zdravie
a bezpečnosť osôb v blízkom okolí, najmä na susednej parcele CKN číslo 1189.
Dom súpisné číslo 7 a pozemok parcela CKN číslo 1185 sú zapísané na LV č. 456 k.ú. Nižný Hrušov
na mená vlastníkov: Beňák Pavol r. Beňák narod. 13.01.1926, naposledy bytom Nižný Hrušov 495,
toho času nebohý v podiele 1/12 a Beňák Mikuláš r. Beňák narod. 19.12.1929, t. č. nebohý, v podiele
4/12 + 7/12.
Obec Nižný Hrušov má vedomosti o pobyte právnych nástupcov konania po nebohom Mikulášovi
Beňákovi, ktorými sú deti po menovanom nebohom a to: Ján Beňák bytom Dražov 29, 360 01
Stanovice - ČR a Ľubomíra Beňáková bytom Minická 206, 278 01 Kralupy nad Vltavou - ČR.
Menovaní nie sú zapísaní v katastri nehnuteľnosti SR ako vlastníci vyššie opísanej stavby.
Podľa § 88 ods. (1) stavebného zákona, stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť.
Dom vzhľadom na jeho dezolátny stav nie je možné hospodárne opraviť a je potrebné ho
odstrániť.

Podľa § 16 ods. (1) správneho poriadku účastníkovi konania, ktorý nemôže konať samostatne,
zastupuje zákonný zástupca, ak nemá zákonného zástupcu a ak je to potrebné na obhajovanie
jeho práv, správny orgán mu ustanoví opatrovníka.
Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona
číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon), v spojení s § 5 správneho poriadku, v súlade s ustanovením § 16 ods. (1),
postupujúc podľa § 18 ods. (3) správneho poriadku, v spojení s 26 ods. (1) správneho poriadku a
v spojení s § 140 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania: Beňák Pavol r. Beňák narod.
13.01.1926, naposledy bytom Nižný Hrušov 495, toho času nebohý a Beňák Mikuláš r. Beňák narod.
19.12.1929, t. č. nebohý, resp. právnym nástupcom týchto účastníkov, začatie správneho konania
o ustanovení opatrovníka neznámym účastníkom konania, tj. vlastníkom stavby: „Rodinný dom
súp. č. 7, fyzický sa nachádzajúci na parcele číslo 1185 reg. „c“ k.ú. Nižný Hrušov“, verejnou
vyhláškou. Povaha veci nevyžaduje nariadiť ústne pojednávanie.
Účastníci konania môžu svoje pripomienky a námety k správnemu konaniu uplatniť písomnou
formou obci Nižný Hrušov, v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. V zmysle § 23
správneho poriadku účastníci konania majú právo nazrieť do spisu a podkladov pre rozhodnutie v
kancelárií Obce Nižný Hrušov v úradných hodinách. Prípadný zástupca účastníka konania musí v
konaní preukázať písomnú plnú moc.
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Podľa § 24 ods. (1) správneho poriadku, dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú
do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na
preberanie zásielok.
Doručovanie písomnosti v správnom konaní je úkon, prostredníctvom ktorého správny orgán
oznamuje určité skutočnosti účastníkovi konania alebo iným osobám.
Podľa § 26 ods. (1) správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán
v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje
osobitný predpis.
Podľa § 26 ods. (2) správneho poriadku, doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň
vyvesenia je dňom doručenia. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, (miestna tlač, rozhlas, na webovej stránke obce a pod.).
Podľa § 3 ods. (5) správneho poriadku, úradná tabuľa správneho orgánu musí byť prístupná
nepretržite,24 hodín denne.

Ján F e n č á k
starosta
Doručí sa
__________________________________________________________
-Ján Beňák, Dražov 29, 360 01 Stanovice – ČR
-Ľubomíra Beňaková, bytom Minická 206, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Doručí sa verejnou vyhláškou
Účastníkom konania: Beňák Pavol r. Beňák narod. 13.01.1926, naposledy bytom Nižný Hrušov 495,
toho času nebohý a Beňák Mikuláš r. Beňák narod. 19.12.1929, t. č. nebohý, resp. právnym nástupcom
konania – (neznámi účastníci konania), sa toto oznámenie doručuje verejnou vyhláškou v súlade s § 26
ods. (1) správneho poriadku

Vyvesené dňa 11.07.2019

Zvesené dňa......................................

..............................................
Podpis- pečiatka

..............................................
Podpis- pečiatka

Na vedomie: Jozef Harakaľ, Nižný Hrušov č. 8, 094 22 Nižný Hrušov

