OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Číslo: UKSK/4/2016-JK

vo Svite dňa 20.06.2016

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Ing. Daniel Bekeš a Ing. Edita Bekešová, rod. Vráželová, obaja bytom 059 55 Ždiar 103,
podali dňa 04.01.2016 na Obec Ždiar žiadosť o stavebné povolenie na bytovú stavbu
„Rodinný dom“ v Ždiari, na pozemku parc.č. KN C 3405/1, 3405/2 v k.ú. Ždiar.
Nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu, uvedeným dňom bolo začaté spojené územné konanie
so stavebným konaním podľa § 39a) ods. 4 stavebného zákona.
Obec Ždiar, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) v
súlade s § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom
štátnej správy a známym účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe
pomery stavby a žiadosť obsahuje podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle
§ 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s miestnym
zisťovaním.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
( správny poriadok) je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich
zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Ždiari počas úradných
hodín.
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr
do 7 pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa má za to, že so stavbou
súhlasia.
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 nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú
moc.

Ing. Pavol Bekeš,v.r.
starosta obce

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15
dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým.

Vyvesené dňa: 23.06.2016

Zvesené dňa: 07.07.216
signet
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka

Doručí sa :
1. Ing. Daniel Bekeš, 059 55 Ždiar 103
2. Ing. Edita Bekešová, 059 55 Ždiar 103
3. Anna Budzáková, 059 55 Ždiar 222
4. Marta Jasenčáková, Tolstého 2941/2, 058 01 Poprad
5. Miroslav Budzák, Ústecko – Orlická 2344/4, 058 01 Poprad
6. Bernadeta Šilharová, Hlavná 100/177, 900 23 Viničné pri Pezinku
7. Tomáš Budzák, Hrnčiarska V/13, Humenné
8. Ing. Pavol Bayer, Ševčenkova 1, 851 01 Bratislava
9. Magdaléna Bayerová, Ševčenkova 1, 851 01 Bratislava
10. Božena Budzáková, 059 55 Ždiar 221
11. Martina Mačáková, 059 55 Ždiar 639
12. Ing. Rudolf Kruliac, Jilemnického 341, 059 52 Veľká Lomnica – projektant, stavebný
dozor
13. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
14. SPP – D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. VSD, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
16. ST, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 040 01 Košice
17. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

