OBEC Spišský Štiavnik
STAVEBNÝ ÚRAD

Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
č.j.: 324/2021
Vybavuje: Ing. Miriam Zavacká, t.č. 052/7885601

VEREJNÁ

Spišský Štiavnik 31.05.2021

VYH LÁŠ KA

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

VEC: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným
konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia
Stavebník:
podal na tunajší stavebný
úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Rodinný dom” na pozemku parc. č. KN C
843/70 v k.ú. Spišský Štiavnik. Dňom podania bolo začaté spojené územné konanie o umiestnení
stavby so stavebným konaním.
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 právnych
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, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 a § 61 ods.1 stavebného zákona začatie spojeného
územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, v úradných
hodinách.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak
niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.
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Ak v určenej lehote svoje stanovisko neoznámia, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má
za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť písomné
splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Spišský Štiavnik. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom
v mieste obvyklým, v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho
orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Bc. Mária Kleinová
starosta obce

Oznámenie sa doručí:
Neznámi účastníci konania – doručí sa verejnou vyhláškou (spoluvlastníci poz. parc.č. KN E 1674/2 v
k.ú. Spišský Štiavnik)
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