MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2017/3110/10288/001-La
Vo Svite dňa 14. 12. 2017

OZNÁMENIE
o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhlášk a

Dňa 13.12.2017 podal navrhovateľ Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454,
059 34 Spišská Teplica v zastúpení starostom Ing. Radoslavom Šeligom na Mesto Svit,
ako príslušný stavebný úrad žiadosť o územné rozhodnutie o využití územia na pozemku
parc. č. KN – E 2032 v k. ú. Spišská Teplica pod názvom „SO 07 Záhrada“ v rámci stavby
„Obnova a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva“. Príslušný stavebný úrad - Mesto
Svit bol určený Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky listom pod
č. j.: OU-PO-OVBPI-2015/23976/75040 zo dňa 08.07.2015. Uvedeným dňom bolo začaté
územné konanie.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona týmto oznamuje začatie
územného konania o využití územia účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne
nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

09. január 2018 o 10.00 h
so stretnutím účastníkov konania na Obecnom úrade Spišskej Teplici.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Do podkladov rozhodnutia je možné
nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite,
ul. Hviezdoslavova 268/32 (č. tel.: 052/78 75 115) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci
konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní,
pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne. V odvolacom konaní
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca
predložiť plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit a Obce Spišská Teplica . Posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli
Mesta Svit a Obci Spišská Teplica.

Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa:
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Závod Povodie Dunajca a Popradu, Levočská
852/31, 058 01 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie:
Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454, 059 34 Spišská Teplica

