OBEC BATIZOVCE
Štúrova 29, 059 35 B a t i z o v c e
Spoločný obecný úrad Svit

___________________________________________________________________________
Č. j.: Bt/521/2017/001-La
Vo Svite dňa 18. 12. 2017

OZNÁMENIE
o začatí územného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhlášk a
Navrhovateľ Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit zastúpené primátorom mesta
Ing. Miroslavom Škvarekom podalo dňa 12.12.2017 na Obec Batizovce návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby: "Rekonštrukcia časti ulice Štúrovej + výstavba nových
parkovacích miest" na pozemkoch parc. č. KN - C 229/15, 229/16 v k. ú. Svit. Príslušný
stavebný úrad Obec Batizovce bol určený Krajským stavebným úradom v Prešove, odborom
štátnej stavebnej správy listom č. 1/2004/00133-002/SP zo dňa 06.02.2004. Uvedeným dňom
bolo začaté územné konanie.
Obec Batizovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1, § 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 účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje
na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

22. január 2018 o 09.30 h
so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade vo Svite, Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit, prízemie č. d. 5.
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) pred ústnym pojednávaním 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.

JUDr. Gabriel Bodnár
starosta obce
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní
na úradnej tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

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, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
Mesto Svit, cestný správny orgán, územnoplánovací orgán, Hviezdoslavova 268/32,
059 21 Svit
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4, 058 01 Poprad
OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
Technické služby Mesta Svit, Štúrova 87, 059 21 Svit
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101/2, 059 21 Svit
ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit - p. primátor
Ing. Bohuslav Mäsiarčik, projekčná kanacelária, Levošská 866, 058 01 Poprad

