OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Č.j: R/228/2010
Vybavuje : Ing. Karafová

vo Svite dňa 26.04.2010

ROZHODNUTIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon)
a podľa zákona 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, podľa § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení (správny poriadok) zistil, že
Ing. Vladimír Bebčák, Izabely Textorisovej 4496/3, Martin, nie je účastníkom konania
vo veci stavebného konania na stavbu „Rodinný dom“ na pozemku KN C parc.č. 3407/6 v
k.ú. Ždiar stavebníka Ing. Pavla Bayera a manž. Magdalény, rod. Hurtová, obaja bytom
Záhumenná 32, 851 10 Bratislava , zastúpení Ing. Peterom Majkom, bytom Necpaly 305,
038 12 Necpaly.
Odôvodnenie :
Dňa 05.03.2010 podali Ing. Pavol Bayer a manž. Magdaléna, rod. Hurtová, obaja bytom
Záhumenná 32, 851 10 Bratislava , zastúpený Ing. Peterom Majkom, bytom Necpaly 305,
038 12 Necpaly, na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Rodinný dom“ v Ždiari, na pozemku KN C parc.č. 3407/6 v k.ú. Ždiar.
Tunajší stavebný úrad oznámil listom č.j. UKSK/288/2010 z dňa 18.03.2010 začatie
spojeného územného a stavebného konania, nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu. Zároveň
nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 13.04.2010. Na
tomto konaní Ing. Vladimír Bebčák, Izabely Textorisovej 4496/3, Martin, nepredložil nové
splnomocnenie na zastupovanie v konaní. Z uvedeného dôvodu Ing. Vladimír Bebčák nie je
účastníkom konania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Poučenie :
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenie na
Krajský stavebný úrad v Prešove, podaním na Obec Ždiar.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 odst. 2 správneho poriadku vyvesené na úradnej
tabuli obce Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň
tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa : 28.4.1010
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Podpis oprávnenej osoby

