MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2018/2725/16547/001- La
Vo Svite dňa 13. 12. 2018

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
Stavebníci: Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny v zastúpení ................................................................................
podali dňa 23.11.2018 na Mesto Svit návrh na kolaudáciu stavby – stavebného objektu
„SO 02. 3 Odberné elektrické zariadenia“ na pozemkoch parc. č. KN – C 626/1, 626/107,
463/569, 462/214 v k. ú. Svit. Na stavebný objekt bolo vydané stavebné povolenie Mestom
Svit pod č. j.: 2017/2299/07648/005-La dňa 12.02.2018, právoplatné dňa 19.03.2018. Dňom
podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.
Po doplnení podania, Mesto Svit, 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 k predloženému návrhu v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

14. január 2019 o 09.00 h
so stretnutím účastníkov konania na Mestskom úrade vo Svite, Hviezdoslavova 32,
059 21 Svit, prízemie č. d. 5.
V súlade s ustanovením § 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 možno
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.
Na ústne pojednávanie stavebníci pripravia:
1. Stavebné povolenie.
2. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
3. Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým prípadne došlo počas
uskutočňovania stavebného objektu.
4. Súhlas projektanta k vykonaným prípadným zmenám.

Záznam o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu.
Záznam o odstránení prípadných nedostatkov.
Správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení.
Atesty a certifikáty výrobkov zabudovaných na stavebnom objekte.
Doklad o zneškodnení a zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavebného
objektu.
10. Geodetické porealizačné zameranie stavebného objektu.
5.
6.
7.
8.
9.

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 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. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta
Vyvesené dňa: ..........................

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

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
Doručí sa
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Nábrežie Jána Pavla II. 16,
058 01 Poprad
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Účastníci konania verejnou vyhláškou
Na vedomie
...........................................................................................
Ing. Jozef Cerva, prokom, Levočská 866, 058 01 Poprad - projektant

