
                            OBEC  ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad  Svit
Č.j: ZKK/733/2015-JK                                                                      vo Svite dňa  31.08.2015

OZNÁMENIE 
 začatí  kolaudačného  konania 

a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

Dňa 12.08.2015  Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO : 00 326 780,
zastúpená  starostom  obce  Ing.  Pavlom  Bekešom,   podala   návrh  na  kolaudáciu  stavby
„Regenerácia  centrálnej  časti  obce  Ždiar“ v členení  na  stavebné  objekty  :  SO  01  -
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, SO 02 - Rekonštrukcia a  výstavba chodníkov, SO 03 -
Verejné osvetlenie, SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra, na pozemkoch parc.č. :  

SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií  – KN E – 1942,  1943/1,  1947/1,  1948/1,
1949/6, 1952, 1953, 1958/2, 1958/3, 1959/1, 1961/1, 2000, 2017, 2018, 2019, 2020/1, 2020/2,
3189/5, 4512, 2048/1, 2049/1, 2049/2, 2050/1, 2057, 2046, KN C – 3187/2, 3187/3,m 3189/1,
1995/10, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3200/2, 3204/1; 
SO 02 – Rekonštrukcia a výstavba chodníkov – KN E – 1998, 4512, 2048/1, 2048/2, 2049/1,
2050/1,  2057,  KN  C  –  3187/3,  2058,  1998/3,  2057/1,  4512/1,  4512/2,  2049/2,  (3248/2,
3248/34, 3248/3, 3247/1 – 3248/36, 3248/38, 3247/2, 3248/34 na základe GP č. G1-131/10
z dňa 22.02.2010), 1988/11, 2000/5, 2000/1; 
SO 03 – Verejné osvetlenie: KN E – 4512, 2048/1, 2049/1, 2057, KN C – 3187/2, 3248/34,
2058, 2048/1, 4512/1, 4512/2, 2049/2, 3111, 3245/5;
SO 04 – Sadové úpravy a drobná architektúra : KN E – 2049/1, KN C – 3187/3, 3248/34,
2058, 1995/10, 2057/1, 2050, 2049/1 v k.ú. Ždiar.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné  konanie.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Ždiar pod č.j: SP/261/2010-Kf  zo  dňa
12.02.2010.  

Obec Ždiar,  ako  špeciálny stavebný úrad  podľa  § 2  ods. 1  písm. a) bodu 3  zákona č.
416/2001  Z. z.  o  prechode  niektorých  pôsobností  z  orgánov  štátnej  správy  na  obce  a
vyššie  územné  celky  a podľa  §  120  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov  vo väzbe na ustanovenia
§ 3a, § 16 a § 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších  predpisov   nariaďuje k  predloženému  návrhu  v  súlade  s  ustanovením  §  80
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
(stavebný zákon) ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň



29. septembra 2015 o 9,00 h.  
so stretnutím  v zasadačke obecného úradu v Ždiari.     

Do podkladov  rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Ždiari  počas úradných
hodín  v čase od 8,00 hod. do 14,45 hod. a pri  ústnom konaní.

Na ústnom konaní stavebníci predložia :
1. doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na

plynulú a bezpečnú prevádzku,
2. projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
3. výkresy v ktorých sú vyznačené zmeny , ku ktorým došlo počas výstavby, 
4. ďalšie doklady určené stavebným úradom v podmienkach stavebného povolenia,
5. porealizačné zameranie stavby (GP overený správou katastra),
6. vyhlásenie stavebného dozora o tom, že vykonané stavebné práce (najmä skryté časti) boli

zrealizované  v súlade  so  schválenou  projektovou  dokumentáciou  a v súlade  splatnými
normami, 

7. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby (v prípade, že sa stavba realizovala dodávateľsky),
8. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode od použitých materiálov (v slovenskom jazyku),
9. doklady o nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby,
10. stavebný denník.

Účastníci konania a dotknuté orgány  môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr
pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

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

signet
Ing. Pavol  B e k e š
    starosta obce

Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce
Ždiar po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým.  Posledný deň tejto lehoty sa
považuje za deň doručenia. 

Vyvesené dňa :   07.09.2015                                                Zvesené dňa : 22.09.2015

signet
odtlačok pečiatky

podpis oprávnenej osoby



Doručí sa :
1.   Obec Ždiar
2. Okresný úrad ŽP – odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, OH, ŠVS, Partizánska 87, 058 01

Poprad
3. Ing. František Ondrej, Ružová 59, 083 01 Sabinov - projektant
4. ŠL TANAPu, 059 60  Tatranská Lomnica
5. Obvodné oddelenie PZ - ODI, Alžbetina 5, 058 01 Poprad
6. GMT projekt, s.r.o., SNP 1, Bardejov – dodávateľ stavby 
7. Ostatní verejnou vyhláškou
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