
                              OBEC  ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad Svit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.j: ZSK/982/2014-JK                                                                      vo Svite dňa 10.10.2014

Oznámenie 
o začatí   stavebného konania  v zmysle § 61 odst. 4 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon) verejnou vyhláškou

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 90 Košice, IČO: 36 599 361,
zastúpená Ing. Marcelom Fiterem, zastúpená Obcou Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 
059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780, zastúpená starostom obce Ing. Pavlom Bekešom,  podala
dňa 7.10.2014  na Obec Ždiar  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na energetickú líniovú
stavbu “Ždiar – zriadenie VN prípojky, trafostanice a káblových NN vývodov“ v Ždiari,
na pozemkoch ako je vyznačené v situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy. Nakoľ-
ko sa jedná o umiestnenie líniovej stavby , čísla parciel sa podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000
Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, neuvádzajú.  Uvedeným
dňom bolo začaté stavebné  konanie. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č.j: SP/6812/2012/02136-Kf zo dňa
06.08.2012.  Nakoľko  so  stavbou  nebolo  začaté  v lehote  do  dvoch  rokov  odo   dňa
nadobudnutia právoplatnosti, stavebné povolenie stratilo platnosť.

Obec Ždiar,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.  50/1976 Zb.  o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (stavebný zákon)  v súlade s § 61
odst.  2  stavebného   zákona    oznamuje začatie  konania  dotknutým  orgánom  a známym
účastníkom konania a upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

V súlade  s  §  33  odst.  2  zákona  č.  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v  znení  neskorších
predpisov ( správny poriadok) je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu
ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  a pripomienky  k návrhu  uplatniť  najneskôr  do  7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa má za to, že so stavbou súhlasia.
V rovnakej  lehote  oznámia  svoje  stanoviská  dotknuté  orgány.  Na  pripomienky  alebo
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v  územnom konaní alebo pri prerokúvaní
územného plánu sa neprihliada.

Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  a pripomienky  k návrhu  uplatniť  najneskôr  pri
ústnom  konaní,  inak  sa  na  ne  neprihliadne.  V rovnakej  lehote  oznámia  svoje  stanoviská
dotknuté orgány. 



Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc. 

         signet

Ing. Pavol  B e k e š
    starosta obce

Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení
neskorších zmien (správny poriadok)  vyvesené na úradnej tabuli  Obce Ždiar   po dobu 15
dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.

Vyvesené dňa :  13.10.2014                                                          Zvesené dňa : 28.10.2014

signet
odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa :
1. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar
2. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
4. SPP – Distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
5. VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
6. Technická inšpekcia a.s., Južná trieda 95, P.O.Box  A/18, 040 48 Košice
7. Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP,  Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
8. ST a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O.Box D 30, 042 01 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 

Levoča


