MESTO SVIT
Spoločný obecný úrad
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Č. j.: 2017/2367/08043/002-La

Vo Svite dňa 11. 01. 2018

OZNÁMENIE
o pokračovaní stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania

Verejná vyhlášk a

Dňa 18.09.2017 podal stavebník CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit na Mesto Svit,
ako príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Preložka VN
vedenia do zeme" na pozemkoch parc. č. KN – C 390/59, 390/91, 390/92, 390/93, 390/1
(KN – E 4883, 4884/1, 4886/1, 4886/2), 486/1, 390/8 v k. ú. Svit, na ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.: 2017/0533/01646/005-La dňa 01.08.2017, právoplatné dňa
06.09.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že podaná žiadosť neposkytovala dostatočný podklad
pre posúdenie stavby a vydanie stavebného povolenia, stavebný úrad vyzval stavebníka
na doplnenie žiadosti a konanie rozhodnutím prerušil.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, týmto v súlade
s § 61 ods. 1 stavebného zákona po doplnení žiadosti oznamuje pokračovanie stavebného
konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že podaná
žiadosť s podkladmi a dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania.
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 pre vydanie rozhodnutia možno
nahliadnuť na tunajšom úrade. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak v určenej lehote svoje stanoviská
neoznámia, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

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.

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

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

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Mesto Svit, cestný správny orgán, orgán ochrany prírody, územnoplánovací orgán
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, štátna
vodná správa, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu,
Levočská 852/31, 058 01 Poprad
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice
Technická inšpekcia, a. s., Južná trieda 95, P. O. BOX A/18, 040 48 Košice
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Účastníci verejnou vyhláškou
Na vedomie
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica

FINCHEM, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit – p. primátor
CHEMOSVIT, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Miloš Haver, energa tatry, Záborského 23, 058 01 Poprad

