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Číslo: 267/1843/2017-Kum

Štrba, 11.08.2017

OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Verejná vyhláška
Obec Šuňava, IČO: 00326437, vz. starostom obce, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava,
podala dňa 08.08.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: „Prestavba
hasičskej zbrojnice“, stavba súpisného čísla 140 na pozemku parcely KN-C čísla 546 evidovaná
v súbore popisných informácií katastra na liste vlastníctva č. 1, prestavba riešená na pozemkoch
parcelných KN-C čísel 546 a 543/11 v katastrálnom území Nižná Šuňava, obce Šuňava, okres Poprad.
Dňom podania návrhu bolo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, začaté spojené územné a stavebné konanie.
Obec Štrba, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako Krajským
stavebným úradom v Prešove určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona
na vykonanie konania a vydanie rozhodnutia, týmto oznamuje začatie spojeného územného
a stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a vzhľadom k tomu, že podaná
žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby
a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, upúšťa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona
a § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania s doručením
v súlade s § 26 správneho poriadku.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, sa môžu účastníci konania vyjadriť pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu
i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade obce - Obecnom úrade v Štrbe.
Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr v lehote do 7-ich
pracovných dní odo dňa obdržania tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe, v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.

Michal S ý k o r a
starosta obce
Táto verejná vyhláška musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, vyvesená v obci Šuňava po dobu 15-tich dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a súčasne oznámená iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia
tejto verejnej vyhlášky je dňom doručenia.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil vyvesenie verejnej vyhlášky

pečiatka a podpis orgánu, ktorý
zabezpečil zvesenie verejnej vyhlášky
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Na vedomie
1. Obec Šuňava, vz. starosta obce, Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava
2. Ing. Jozef Imrich, Hôrka 360, 059 12 Hôrka – zodp. projektant
3. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 3555/36, 811 04 Bratislava
4. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Poprad, Partizánska 704/31,
058 01 Poprad
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredia, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
8. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Partizánska 690/87,
058 01 Poprad
9. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Poprad, Alžbetina 714, 058 01 Poprad
10. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov
11. Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
13. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
14. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa
povodia Dunajca a Popradu, Levočská 852/31, 058 01 Poprad
18. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica

