OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202 , 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: 580/2012-Kf

vo Svite 20.06.2012

VEC : Zmena termínu na dokončenie stavby – verejná vyhláška
Stavebník Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, zastúpená starostom obce
Ing. Pavlom Bekešom, IČO : 00 326 780, podala dňa 19.06.2012 na Obec Ždiar žiadosť o
zmenu stavby pred dokončením „Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar“ v členení na
stavebné objekty : SO 01 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a
výstavba chodníkov, SO 03 - Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná
architektúra, v obci Ždiar, na pozemkoch par.č. 4512, 3187/2, 3187/3, 3248/34 (podľa GP
p.č. 3247/2, 3248/36, 3248/38), 1998/3, 1995/10 , 2058, 2057, 2057/1, 2050/1, 2050/2, 2050,
2049/1, 2049/3, 2057/1, 2049/2 v k.ú. Ždiar , ktorá spočíva v zmene termínu ukončenia
stavby.
Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf
z dňa 12.02.2010. Termín ukončenia stavby je do 09/2012.
Obec Ždiar, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) ,
v súlade s § 3 , § 3a, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
zmien (cestný zákon), v súlade s § 16 cestného zákona, v spojení s § 68 stavebného zákona,
prerokoval žiadosť stavebníka súhlasí s návrhom stavebníka a mení termín ukončenia
stavby do : 09/2014.
Tento list je súčasťou stavebného povolenia vydaného Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf
z dňa 12.02.2010.
Ostatné podmienky uvedeného stavebného povolenia zostávajú v platnosti.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejnej tabuli po
dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je deň doručenia.

Vyvesené dňa: 26.06.2012

Zvesené dňa : 11.07.2012

Podpis oprávnenej osoby
pečiatka

