OBEC ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
Spoločný obecný úrad Svit
Č.j: ZK/399/2011-Kf

vo Svite 09.01.2012

Oznámenie
začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania
(dodatočné povolenie dočasnej stavby s kolaudáciou stavby)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Dušan Bachleda, bytom 059 55 Ždiar 433, zastúpený Ing. Františkom Milatom, bytom
Železničná 122, 059 52 Veľká Lomnica, podal dňa 29.03.2011 na tunajšom stavebnom úrade
návrh na dodatočné povolenie dokončenej stavby – dočasná stavba : „Lyžiarsky vlek“
v Ždiari, na pozemku KN C parc.č. 2548/16, 2434/4, 2434/1, 2434/2, 2435, 4550 v k.ú. Ždiar
a zároveň o jej kolaudáciu, nakoľko je stavba ukončená a užíva sa. Uvedeným dňom bolo
začaté konanie o dodatočnom povolení dočasnej stavby spojené s kolaudačným konaním.
Stavba bola povolená a daná do užívania v roku 2000 ako dočasná stavba na dobu 10
rokov. Nakoľko uplynula doba trvania stavby, stavebník požiadal o opätovné dodatočné
povolenie na dobu 10 rokov spolu s kolaudáciou stavby.
Stavba obsahuje :
SO 01 Lyžiarsky vlek Tatrapoma v dĺžke 172 m
SO 02 Prekratie potoka „Ždiarsky potok“
SO 03 Bunka pre obsluhu
SO 04 Bunka pre sociálne zariadenie
SO 05 Prípojka vody
SO 06 Prípojka plynu
SO 07 Elektrická prípojka
SO 08 Vonkajšie osvetlenie
SO 09 Parkovisko
Obec Ždiar, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
v súlade s ustanovením § 88 a § 80 stavebného zákona n a r i a ď u j e o predloženom návrhu
ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň

14. februára 2012 o 9,15 hod.
so stretnutím v zasadacej miestnosti na obecnom úrade v Ždiari.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Ždiari pred dňom ústneho
konania v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. a pri ústnom konaní.
Na ústnom konaní stavebník predloží :
1. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení
na plynulú a bezpečnú prevádzku,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny , ku ktorým došlo počas výstavby,
ďalšie doklady určené stavebným úradom v podmienkach stavebného povolenia,
porealizačné zameranie stavby (GP overený správou katastra),
vyhlásenie stavebného dozora o tom, že vykonané stavebné práce (najmä skryté časti)
boli zrealizované v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a v súlade s
platnými normami,
7. certifikáty, vyhlásenia o zhode použitých materiálov.

2.
3.
4.
5.
6.

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 nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú
moc.

Ing. Pavol B e k e š
starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok) 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 :

11.01.2012

Zvesené dňa : 25.01.2012

odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

