OBEC SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
Č.j.: 1099/2014

Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Spišský Štiavnik, 05.08.2014

Oznámenie
o začatí spojeného územného a stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci Štefan Hlaváč a Daniela Hlaváčová, Priečna 290/54, 059 14 Spišský
Štiavnik, podali dňa 14.07.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný
dom“, umiestnenú na pozemkoch parcelné čísla 2090/21 a 2199/10 (druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria) v k.ú. Spišský Štiavnik. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté
spojené územné a stavebné konanie.
Obec Spišský Štiavnik ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných
predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného
územného a stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože
sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo
dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť písomné
splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Do
podkladov konania je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v Spišskom Štiavniku –
v budove Obecného úradu, každý pondelok od 11:00 do 13:00 hod.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 a § 69 ods. 2
stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené v obci Spišský Štiavnik po dobu
15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a súčasne oznámená iným spôsobom v mieste
obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Mária Kleinová
starostka obce

Doručí sa:
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4.
5.

Štefan Hlaváč, Priečna 290/54, 059 14 Spišský Štiavnik
Daniela Hlaváčová, Priečna 290/54, 059 14 Spišský Štiavnik
Ing. Milan Černický, Levočská 866/20, 058 01 Poprad
Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
Vlastníci susedných pozemkov registra „E“ – verejnou vyhláškou

