OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: ZK/240/2014-JK

vo Svite dňa 25.09.2014

Oznámenie
o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav
a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
podľa § 61 odst. odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) verejnou vyhláškou
Mgr. Vladimír Mačák, bytom 059 55 Ždiar 281 podal dňa 27.02.2014 žiadosť o dodatočné
povolenie na „Hrubé terénne úpravy“ Ždiari, na pozemku parc.č. KN C 3104/1 v k.ú.
Ždiar. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby.
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný
zákon) v súlade § 88a) odst. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom
povolení terénnych úprav dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na
prejednanie žiadosti nariaďuje miestne zisťovania a ústne pojednávanie, ktoré bude dňa

28. októbra 2014 o 09,00 hod.
so stretnutím pred rodinným domom s.č. 295 v Ždiari.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Obecnom
úrade v Ždiari – stavebný úrad a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje stanoviská a námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť
uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného
projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté
orgány.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.
Na tomto konaní navrhovateľ predloží :
1. doklad o vlastníckom alebo inom práve k dotknutým pozemkom – p.č. 3104/2 v k.ú. Ždiar
(originál listu vlastníctva vydaného Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom nie
starší ako 3 mesiace), alebo iné právo k tomuto pozemku.
Na základe doručenia tohto oznámenia žiadateľ požiada Okresný úrad Poprad, pozemkový
a lesný odbor, o vyňatie poľnohospodárskej pôdy.
Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 29.09.2014

Zvesené dňa : 14.10.2014

odtlačok pečiatky
podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :
1. Mgr. Vladimír Mačák, 059 55 Ždiar 281
2. Zuzana Mačáková, 059 55 Ždiar 281
3. Júlia Zavodjančíková, 059 55 Ždiar 295
4. Ružena Blažkova, 059 55 Ždiar 292
5. Dr. Matej Zachveja, 059 55 Ždiar 291
6. Štefan Zachveja, 059 55 Ždiar 291
7. Rímskokatolícka cirkevná obec Ždiar, 059 55 Ždiar
8. POUL Richard Alan Macmillan, 59 Fitzroy Drive, Lee on the Solent, Hampshire, PO
13 8LY, UK
9. HOLDEN James Michael, 5 Grove Road, Burgess Hill, West Sussex, RH15 8LE, UK
10. Karmelita Tkáčová, Tomášikova 2490 /33, 058 08 Poprad 8 – Juh
11. Jaroslav Pitoňák, 059 55 Ždiar 229
12. Petra Pitoňáková, Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad

