MESTO SVIT
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 SVIT

Spoločný obecný úrad Svit
__________________________________________________________________
Č. j.: 2019/345/01233/001- La
Vo Svite dňa 07. 02. 2019

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania
a nariadenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
Dňa 05.02.2019 podal stavebník Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice na Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na stavebné objekty: "SO 02.1 – VN prípojka a trafostanica 400 kVA"
na pozemkoch parc. č. KN – C 463/554, 626/121, 626/120, 626/123, 463/555, 626/119,
463/594, 463/569, 626/151, 626/152 v k. ú. Svit a "SO 02.2 – NN rozvody“ na pozemkoch
parc. č. KN – C 626/1, 463/1, 626/107, 463/569, 480/34, 462/184, 462/214 v k. ú. Svit.
Pre stavebníka: Vlastníci pozemkov združených v Základnej organizácii Slovenského zväzu
záhradkárov 35-9 Breziny vo Svite 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. Na stavebný objekt „SO 02.3 Odberné elektrické zariadenia“
bolo Mestom Svit vydané kolaudačné rozhodnutie na jeho užívanie pod č. j.:
2018/2725/16547/002-La dňa 14.01.2019.
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

07. marec 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 dňom ústneho pojednávania
a pri ústnom pojednávaní.

Na ústne pojednávanie stavebník pripraví:
1. Jednu sadu výkresov, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas
uskutočňovania stavebných objektov.
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
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu,
Levočská 852/31, 058 01 Poprad
Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, štátna
vodná správa, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
Ing. Jozef Cerva, prokom, Levočská 866, 058 01 Poprad - projektant
Účastníci konania verejnou vyhláškou

