OBEC

PRIBYLINA

Spoločný obecný úrad

územného rozhodovania a stavebného poriadku
________ MsÚ Liptovský Hrádok, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok
Číslo: SOcÚ 201/1198/2019 AR
V L. Hrádku: 21.03.2019
Vybavuje : Ing. Rozenbergová - zamestnanec Spoločného obecného úradu
so sídlom v Liptovskom Hrádku
č.tel: 044/5202153
e.mail: rozenbergová(5)lhr.sk

VEREJNÁ

VYHLASKA

r

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania.
Dňa 20.03.2019 bola podaná žiadosť na Obec Pribylina, žiadateľa Ing. Ľubošom
Húsenicom, Dr.Jána Rumanna č.228, 032 42 Pribylina vo veci vydania stavebného
povolenia na stavbu: „SO 04 Rodinný dom“ na pozemku parc.č. KN C 4894/2 v kat.
území Pribylina, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie pod č. SOcÚ 307/2936 AR
zo dňa 14.01.2019 Obcou Pribylina . Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Pribylina v zastúpení starostom obce Ing. Milanom Kohútom, príslušná podľa §
117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon)
v znení neskorších noviel v súlade s ust. § 61 odst.l stavebného zákona a v úplnom znení
zákona č. 237/2000 Z.z. oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania a
dotknutým orgánom . Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska
a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Do podkladov pre vydanie rozhodnutia
možno nahliadnuť na MsÚ v Liptovskom Hrádku, Ul. Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský
Hrádok.
O začatí konania Vás podľa § 61 stavebného zákona vyrozumievame a upovedomujeme, že
námietky v predmetnej veci môžu byť uplatnené účastníkmi konania najneskôr dňom
doručenia tohto oznámenia na tunajšom stavebnom úrade, inak k nim stavebný úrad
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány .Ak sa niektorý
z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc ( s úradne overeným
podpisom).
Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej ani predĺženej
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.

Doručuje sa:
l.Ing. Ľuboš Húsenica, Dr.Jána Rumanna č.228, 032 42 Pribylina
2.Neshyba Ján , Palkovičova 226/1, Bratislava-Ružinov 821 08
3..Hricová Zuzana, Pekná 12, Žilina-Závodie, 010 02
4.Sirmayová Oľga, Sládkovičova 1384/24, Trebišov 075 01
5. Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbalialistov obce Pribylina, Pribylina č.384, 032 42
6. Ing. Samuel Župa, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Dotknuté orgány

-

-

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP -ŠSOH
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK
Stredoslovenská Distribučná , a. s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Podtatranského č.25, 031 01 Lipt. Mikuláš
Slovák Telekom , a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62
Orange Slovensko, a.s. ,Jegorovova 20, 974 01 Banská Bystrica- Michlovský, spol.
s r.o. Letná 796/9 , 921 01 Piešťany
SPP-distribúcia, a.s., Ml. nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
LVS, a.s., Revolučná, 595, L. Mikuláš 031 05

Na vedomie:
Obecný úrad Pribylina - starosta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §
26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní. Doručenie verejnou vyhláškou sa
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Pribylina a
súčasne iným spôsobom (webové sídlo obce, miestny rozhlas) alebo na dočasnej úradnej
tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty
je dňom doručenia.

Úradný záznam:

Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:
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