OBEC VYDRNÍK
STAVEBNÝ ÚRAD

Vydrník č. 55, 059 14 Sp. Štiavnik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo: OcÚ-Vyd/15/2019-2020/Má-ozn. 2.

Vo Vydrníku, dátum: 10.11.2020

Pán
Ján ŽIGA
Vydrník 22
059 14 Sp. Štiavnik

Vec:
Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a stanovenie
lehoty pre uplatnenie námietok účastníkov konania na stavbu: „Rodinný dom novostavba“

Stavebník: Ján Žiga bytom Vydrník č. 22, 059 14 Sp. Štiavnik, podal dňa 07.01.2020
na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavby: „Rodinný dom novostavba“, na pozemku parc. č. 890/73 (reg. „C“) v kat. území Vydrník. Stavebný úrad
dňa 19.03.2020 oznámil konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom povolení
stavby v spojení s § 88 stavebného zákona o odstránení stavby a upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania pod číslom jednania 200/2019.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby. Pretože
stavebnému úradu boli známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný
podklad pre posúdenie stavby, upustil v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie prípadných námietok
stanovil primeranú lehotu.
Obec Vydrník ako vecne a územne príslušný stavebný úrad v súlade s ust. § 88a
stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby v spojení s ust. § 88 stavebného zákona
o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania miestneho zisťovania
oznamuje
opätovne po predložení relevantných dokladov (GP rozostavanej stavby) začatie konania
k dodatočnému povoleniu stavby na pozemkoch parc. č. 890/73 a 1222/1 (reg. „C“) v kat.
území Vydrník a podľa predloženého GP na zameranie rozostavanej stavby parc. č. 1222/4,
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne upúšťa v zmysle ust. § 61 ods.
2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie
prípadných námietok stanovuje lehotu 10 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade uvedenom
v záhlaví tohto oznámenia v stránkové dni (utorok) v úradných hodinách od 8,00 hod. do
12,00 hod.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak že
sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. „Ak dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí konania k dodatočnému povoleniu stavby v spojení
s kolaudačným konaním neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko,
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí“.
Ak sa niektorý z účastníkov nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. Vlastník –
užívateľ pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom konania, je povinný strpieť ohliadku na
mieste podľa ust. § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení zmien a doplnkov a k tomuto účelu ich sprístupniť.
Stavebník v stanovenej lehote doručí:
1.
Platný vlastnícky doklad od pozemku parc. č. 1222/1 (reg. „C“) v kat. území
Vydrník,
na ktorom je umiestnená časť stavby, resp. doklad o inom práve.
2.
Rozhodnutia stanoviská súhlasy posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých
orgánov štátnej správy a obce (vyjadrenie k žumpe) podľa rozdeľovníka.
3.
Prehlásenie odborného dozoru
4.
Stavebný úrad si vyhradzuje právo na požadovanie ďalších dokladov, ktorých
požiadavka na doplnenie vyplynie z predložených podkladov a stanovísk (pre presné
a úplné zistenie skutočného stavu veci).

Mgr. Jozef BIZOŇ
Starosta obce

Toto oznámenie podľa ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení zmien a doplnkov a ust. § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené spolu s prílohami na úradnej tabuli po
dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Doporučujeme tiež zabezpečiť aj iné doručenie v
obci.
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona
v nadväznosti na ust. § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok), v znení neskorších predpisov.
Ustanovenie § 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku – doručenie verejnou vyhláškou použije
správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to

ustanovuje osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť
vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým,
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na úradnej tabuli správneho orgánu, na mieste, ktorého
sa konanie týka.
Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje
oddialenie dňa doručenia. Ten sa stáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné
prekročenie stanovenej lehoty zverejnenia.
Príloha na vyvesenie:
- kópia GP na zameranie rozostavanej stavby

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Ďalej sa doručí:
2. SPF, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
3. Projektant: Helena Čujová, Hlavná 190, 053 15 Hrabušice – 2x
4.
Ing. Vladimír Trošok, Agátová 8, 052 01 Sp. Nová Ves
5. Stavebný dozor: Ing. Viera Dikantová, Svitská 642/2, 059 34 Sp. Teplica
6. Ostatní účastníci konania doručenie verejnou vyhláškou
7. OÚ Poprad - OSoŽP, Nám. Jána Pavla II., č. 16, 058 01 Poprad – 4x
8. OÚ Poprad – PLO, Nám. Jána Pavla II., č. 6, 058 01 Poprad
9. KPÚ, Sobotské nám. 1735/6, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
10. T com, ST a. s., Poštová 18, P. O. BOX D-30, 042 10 Košice
11. VSD a. s., Mlynská 31, Košice
12. PVPS, a. s., Hraničná 17, 058 01 Poprad
13. SPP-D, a. s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Co: Obec Vydrník – stavebný úrad

Vybavuje: Mgr.. A. Mazurová, tel.: 052/7887151

