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oZNÁMEi\IE
ozačatÍspojenéhoúzernnéhoastirvebnéhokonania

a upustenie od ristneho pojednávania

Stavebníci Slavonrír l]abirlák. b,vtorrr Šte]žnikor,a 98/66.058 01 Poprad a Ing. Lubosiav

Habiliák s inanželkclu V]adirnírou llabiriákovot-l, }:)"Lom Florská 559/8, 059 35 Batizovce

podali clňa 21,06.2005 ria Mesto Poprad žiadcst'o v,vdanie stalcbrrého povolenia na Zmenu
'ciokončerrej 

stavby ,,PrestaÝba poclkrovia - b1,.tový dorn, Štefánikova ulica Poprad"

b,vtového áo*L, s, č. 97, na pozenkoch parc. č. 148. i49 k. ťr, Poprad. Na stavbu vydalo

Úesto poprad právclirlainé ťriernrré t,oziroclnr_itie č.j, CV/SPl2005l7208l1225lCM ZO dňa

i 4. 1 0.2005. ktoré rradobr-idio právoplatnosť 24.02.2006,

I)ňonl poclar-ria ž,iadosti bolo začate stavebné konanie. ktorcl bolo preruŠené rozlrodtrutírr-r Č"

oV/SP/2005i5890/986/Clvl zo clňa 12. .iťrna 2006 do cioby nadobr-rdnutia právoplatnosti

rozlrodrrirtia súclu o zákonnosti rozlro<jnutia č. 200ó-8j'5-14-'2lLg Za dňa 02.02.2006,

r,;,*darrého Krajsk5,.rrr stavebtrÝnr uradonr r Pre šor c c,. zatlrietnirtí odvolanja voČi Úzeninémtt

rázhodnutir.i e.i" ovlsp2Oa5n2a8ln25rcM zo clňtr i4.10"2005, Dňa 26.04-2016 podal

stavebník l1a Mesto Popraci žiadost' o pokračovanie r., zaČatom stavebnom konaní

na prednretnú stavbu, kecliže pomirrui dól,od. pre ktori, bolo stavebné korranie preruŠené a

do[lacloval to právoplatnýni rozhocinutím Krajského súdu r.' Prešove zo dňa 28.09.2008

pocl č. 3Sl1l201ó-rl2 800620073i o zamietnlttí žalob1, r, uvedenej veci, ktoré r-radobudlo

právoplatnost,c1ňa 12.11.2008. Z dó1,oclir. že došlo k sirate spisu č.OV/SP/2005,/5890/986iCN4

z roku 2005. stavebrrý ťrr:ad cilia 09.t)8,20l6 pod č.i. 63511 l635012016-{]SP-EŠinr nariadii

rekonštrr,rkcii_r tohto spisr_r ei l.,-",zva1 stavebtlíkor,, al],v predloŽili pÓvodcoVi registratťrr,r'

(star,,ebnénru r_iraciu) registratťrlrre z-áznailry" ktoré majú k dispozíciÍ. ']'Íto rak urobili diia

10.08.20i6, o čonr staiebný úraci spisirl za7,nalTl,. Keďže predloŽerrá Žiaoost" nePoskrttx'ala

dostatočný pocll<1ac1 na posťldenie nitlrhovane"j stavbv, stavebný [11;1d i"l-zval ,y:*:,}::.j,j
doplnerrie a stavebnó konanie opátor,tre prertršil rtlzlrodntttí č, 65371'63,iU ]0i6-0SP-ESirn.

To zo dňa 2ó.08.20 i 6"

Mesto Popracl, ako prísiušný stavebrlj ťrrad pocil'a § 1 17 oils. l stal ebr-rého zákona.

po doplnení podanej žiaclosti" týnrto Ozllairluie r sťrlade s ustatroYetritl] ri 61 cds. 1 starebnélro

zákona začatie stavebnélro konania ťlčasttríkorrl korrania a dotknirtrtll orgátloi-tl, \'zhl'adom

nato. že poclarrá žiadost' s podkladmi a dokLrmerTtáciou poskrruje dostaloČilr Podklad

preposirdenie navrlrovanej stavb,v. podl,a Sq 61 ocls. 2 starebného zákona staYebriý írrad

upťlšt'a cld ťlstnelro pojeclrrávania a trliesttleho zist'or atlia.



Z dóvodu. že sa jedná o stavbtt s vel'kýrn počtclrn účastníkov konania, Stavebný ilrad

podl'a § 61 ocls. 4 stavebného zákona upovedomuje ťrčastníkov kotrania o zaČatí korrania

Ó ,*.n. stavbv pred jej dokončerrím a tipustení od ťrstneho pojednávania verejnou vyhláŠkou.

V súlade s § 33 ods.2 zákorra č.]1l1967 Zb. o správnom konaní (sprár,n;, poriadok) v znení

rreskorších predpisov je nožné vyiadrit' sa k podkiadom pre rozlrodnutie a k spósobu

iclr zistenia. prípadne navrhnút' ich doplnenie. Do podkladov pre vydanie rozlrodnutia nroŽno

na}rliadnut' na stavebnom ťlrade.

IJčastníci konania rnóžu svo.ie nálnietk,v k žiadosti o stavebné povolenie r"rplatnit' najneskÓr

do 7 pracovných clrrí oc1o dlia doručetria tohto oznánrerria, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lelrote nróžu oznánrit' svoje slanoviská dotklruté orgány. Ak niektorý z orgánov

štátrrej správy potrebuje na riadne posúcierrie dlhší čas, predlži stavebný ťlrad na.ieho žiadost'

ielrotti pred je.i r_rplyrrutínl. Ak dotkntrt1, orgárr v určenej alebo predlženej lehote neoznámi

svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, podl'a § 61 ods, ó stavebrrého zákolra má sa zato.
že so stavbou z lrl'adiska Irín-r sledovarrých záujrnov sťrlrlasí,

Ak sa niektorý z účastr-ríkov konania nechá v konaní zastupovat'. musí .ielro zástupca
predložit' písomné plnomocenstvo s podpisom tolro ťlčastrrika konania. ktorý sa dal

zastupovat',

Irrg. Martin Pitoňák
vedúci odborr-l výstavby

-I'oto oznánrenie nlá povalru verejnej l,y,hlášk1,, Dorrrčenie oznámenia sa vykoná tak.

že sa písonlnost'vl,vesí po dobu 15 dní na úradrrej tabrrli správneho orgánu - Mesta Poprad.

Posledný deri tejto lehoty je dňonr cloručenia. Oznánrenie sa sťtčasne zverejni na eiektronickej

irradnej tabLrli Mesta Poprad a vo vchodoclr bytového dotnu s. č. 97 rra {J1" Stefánikovej v
Poprade,

Vyvesené dňa: íb li ,ta, i y zvesetré dňa:
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Doručí sa
1. okresné riaditel'stvo Hasičského azácbtarného zboru, Fluszova 443014,058 01 PoPrad

2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska690187,058 01

Poprad
3. Regionálny úrad verejrrého zdravotníctva, Zdravotnícka 3, 058 01 Poprad
4. SPP-distribúcia, a. s,, Bratislava, Mlynské Nivy 44lb. 825 11 Bratislava
5. Východoslovenská distribučná, &. s., Miynská 31,042 91 Košice
6. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost', a. s., Hraničná 662117, 058 89 Poprad

7. Mesto Poprad, odd. životného prostredia

l\a vedomie
8. Slavomír FIabiňák. Štefánikoua98166,058 01 Poprad
9. Ing, IJuboslav Habiňák. Horská 559/8, 059 35 Batizovce
10. Vladimíra Habiňáková. Horská 559/8, 059 35 Batizovce


