OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: ZK/1194/2010-Kf

vo Svite, 13.12.2010

Oznámenie
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (/stavebný zákon) v znení neskorších zmien
a doplnení verejnou vyhláškou

Daniel Bekeš, bytom 059 55 Ždiar 631, podal dňa 23.11.2010 na tunajšom stavebnom úrade
žiadosť o dodatočné povolenie stavby „Altánok“ a „Prístrešok na odpad“ pri rodinnom dome
s.č. 631 v Ždiari na pozemku KN C parc.č. 4416/2, 4509/2, 2548/1 v k.ú. Ždiar. Uvedeným
dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.
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 § 61 stavebného zákona oznámil začatie spojeného územného konania so
stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na
prejednanie žiadosti nariaďuje miestne zisťovania a ústne pojednávanie, ktoré bude dňa

11. januára 2011 o 09,30 hod.
so stretnutím pred rodinným domom s.č. 631 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.
Pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní stavebník predloží :
1. kópiu z katastrálnej mapy – originál zo Správy katastra v Poprade,
2. vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Poprad – Spišská
Sobota,
3. doklad o vlastníckom, alebo inom práve k pozemkom parc.č. 4509/2, 2548/21

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia sa
považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa : 14.12.2010

Zvesené dňa :

Meno, podpis zodpovednej osoby
Pečiatka, podpis

