
                               OBEC  ŽDIAR
Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar

Spoločný obecný úrad  Svit 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo: ZSK/124/2017/001-JK                                                           vo Svite  dňa 03.03.2017

Oznámenie  o začatí stavebného  konania  

podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou

Obec Ždiar, so sídlom Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, IČO: 0032678, zastúpená starostom
obce Ing. Pavlom Bekešom, podala dňa 03.03.2017  na tunajšom stavebnom úrade žiadosť
o vydanie  stavebného  povolenia  na  dopravnú  líniovú  stavbu  „I/66  Ždiar,  riešenie
bezpečnosti a odvodnenia vozovky“ na  cestnom telese cesty v k.ú. Ždiar. Uvedeným dňom
bolo začaté  stavebné konanie.    
Stavba sa bude realizovať v rozsahu zastavanej časti obce Ždiar v súbehu s cestou I/66 v km
124,830  –  129,244.  Navrhovaná  dĺžka  chodníkov  je  2653,0  m.  Inžinierske  siete  v trase
navrhovaných chodníkov sa musia preložiť. 

Stavba obsahuje tieto stavebné objekty:

102-00        chodníky  pre peších
201-00        lávka pre peších
501-00        dažďová kanalizácia
520-00        preložka vodovodu
610-00        preložka stĺpov vedenia NN
610-00.1     preložka VO a RE
650-00        preložka vedení ST a.s.
701-00        preložka NTL plynovodu

Obec Ždiar, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 2 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákony č.
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné  celky  a  podľa  §  120  zákona  č.  50/1976  Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom
poriadku v znení neskorších zmien a doplnení (stavebný zákon) vo väzbe na ustanovenia §
3a), § 16 a § 22 zákona č. 135/1961/Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov (cestný zákon), týmto v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného  konania  dotknutým  orgánom   a známym  účastníkom  konania  a pretože  sú
stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť obsahuje podklady pre posúdenie
zmeny navrhovanej  stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona   upúšťa od ústneho
pojednávania  spojeného s miestnym zisťovaním.

V súlade  s  §  33  ods.  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.  Do  podkladov  pre  vydanie  stavebného
povolenia možno nahliadnuť na Obci Ždiar. Účastníci konania môžu svoje námietky  uplatniť



najneskôr  do  7  pracovných  dní od  dňa  doručenia  tohto  oznámenia,  inak  sa  na  ne
neprihliadne.  Na  pripomienky  a námietky,  ktoré  mohli  byť  uplatnené  v územnom  konaní
alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada. 
V rovnakej  lehote  oznámia  svoje  stanoviská  dotknuté  orgány,  inak  sa  má  za  to,  že  ich
stanovisko je kladné.  Ak v určenej  lehote svoje stanoviská neoznámia,  podľa § 61 ods. 6
stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov  súhlasia.

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  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 : 03.03.2017                                                     Zvesené dňa : 

signet
odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Doručí sa:
1. Obec Ždiar,  Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, Ing. Pavol Bekeš
2. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01

Košice, Ing. Jozef Fabian
3. Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01

Košice
4. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
5. Slovenský plynárenský priemysel - D, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovak Telecom, a.s., CSI Východ, Poštová 18, P.O. Box D 30, 040 01 Košice
7. PVPS a.s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
8. Orange Slovensko a.s., – korešpond. adresa MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 

921 01 Piešťany
9. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
10. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľností  majetku a výstavby,  Komenského 39/A,

040 01 Košice
11. Slovenský  hydrometeorologický  ústav,  Jeséniova  17,  P.O.Box  14,  833  15  Bratislava,

odbor  hydrologické  monitorovanie,  predpovede  a výstrahy,  Ďumbierska  26,  041  17
Košice

12. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – ŠOP, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad



13. Okresný  úrad  Poprad,  odbor  starostlivosti  o ŽP –  ŠVS,  Partizánska  690/  87,  058  01
Poprad

14. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP – OH, Partizánska 690/ 87, 058 01 Poprad
15. ŠL TANAPu, Tatranská Lomnica 66, 060 01 Vysoké Tatry
16. Okresné riaditeľstvo PZ – ODI, Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad 
17. Správa TANAPu, Tatranská Štrba 75, P.O. Box 21, 059 41 Tatranská Štrba
18. Obec Ždiar, Obecný úrad č. 202, 059 55 Ždiar, cestný správny orgán
19. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
20. Krajský pamiatkový úrad, Sobotské námestie 16, 058 01 Poprad 
21. Národná agentura pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100, 

821 01 Bratislava-Ružinov
22. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
23. Účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:
24. Ing. František Ondrej, Ružová 59, 083 01 Sabinov - projektant
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