1

OBEC DULOVA VES
Stavebný úrad
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73
Číslo spisu: H/2012/487 – Mk

PSČ 080 01
V Prešove 22. 10. 2012

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a upustenie od ústneho pojednávania
verejnou vyhláškou

Stavebník, ktorým je obec Dulova Ves 18, PSČ 082 52 pošta Kokošovce, podal
dňa 17. 10. 2012 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného
obcou Dulova Ves pod č. H/2005/558-277/Mk zo dňa 16. 11. 2005. Týmto
stavebným povolením bola povolená inžinierska stavba pod označením: „Dulova Ves
– rekonštrukcia miestnych komunikácií“. Stavebník žiada o povolenie predĺženia
platnosti spomínaného stavebného povolenia do 12/2015 z dôvodu nezabezpečenia
finančného krytia stavby. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení
platnosti stavebného povolenia.
Obec Dulova Ves, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. a) ods. 3
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len
cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 67 ods. 2 v nadväznosti na § 61
stavebného zákona oznamuje začatie predmetného stavebného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania, a pretože stavebnému úradu sú dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
danej veci, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa sa od miestnej obhliadky a
ústneho pojednávania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 22. 11. 2012,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté
orgány.
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Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (po predchádzajúcom
telefonickom dohovore o dni a čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v
pracovných dňoch na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarková 26.
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a
stanoviská môžu uplatniť najneskoršie do stanovenej lehoty t. j. do 22. 11. 2012, inak
sa na ne neprihliadne. Ak upovedomený účastník konania alebo správny orgán
neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanému predĺženiu platnosti
stavebného povolenia, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov
s predĺžením platnosti stavebného povolenia súhlasí. Ak sa nechá niektorý z
účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Ing. Marián Harčarík
riaditeľ Sekcie
stavebného úradu a urbanistiky

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Dulova Ves a
zverejnené na internetovej stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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