MESTO SVIT
HVIEZDOSLAVOVA 268/32, 059 21 Svit
Spoločný obecný úrad Svit
Číslo: 2780/2016/10964/001-HL

Vo Svite, 01. decembra 2016

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

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebník - Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica zastúpená starostom
Ing. Radoslavom Šeligom - podal dňa 21.11.2016 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na zmenu dokončenej stavby materskej školy súp. č. 310 „Rekonštrukcia materskej školy
Spišská Teplica“, ktorá sa nachádza na pozemku KN-C parc. č. 977/2 v k. ú. Spišská Teplica.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie sa nevyžaduje podľa
§ 39a ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Predmetom sú stavebné úpravy existujúcej materskej školy, rekonštrukcia oplotenia a detského
ihriska a to na pozemkoch KN-C parc. č. 977/2, 971/17, 971/75 977/1 /KN-E parc. č. 2429/3,
2427/53, 2427/23, 2427/13, 2426/2, 2425/23, 2425/12, 2424/52, 2384/1, 2383/21, 2383/11, 2382/31,
2382/21, 2382/11, 2381/1, 2379/1/ v k. ú. Spišská Teplica.
Mesto Svit je určený stavebný úrad pre Obec Spišská Teplica podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona;
určenie bolo vydané Okresným úradom Prešov pod č. OU-PO-OVBP1-2015/32976/75040 zo dňa
08.07.2016.
Mesto Svit, ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade
s ustanovením § 61 ods. 1 a 4 stavebného zákona o z n a m u j e začatie stavebného konania
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia 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 dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej
stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie
a k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

./.

Podľa ustanovenia 61 ods. 4 stavebného zákona sa oznámenie o začatí stavebného konania doručuje
účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na
Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
(č. tel.: 052/7875115).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží o tom jeho zástupca písomnú plnú
moc.

Ing. Miroslav Š k v a r e k
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná podľa § 26 ods. 2
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov tak, že sa
písomnosť vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Spišská Teplica a Mesta Svit po dobu 15
dní. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej
úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým.
Vyvesené dňa: ..............................

Zvesené dňa: .....................................
odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa
dotknuté orgány:
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Slovak Telecom, a. s., Poštová 18, P.O. Box D 30, 042 01 Košice 1
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
Technická inšpekcia, a. s., Južná trieda 95, 040 01 Košice
Na vedomie
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica
Ing. Michal Makara, architekti on:of, Sobotské námestie 41, 05 801 Poprad
2

2

3

