
 
Zn.: 3331/2019/264 
Vybavuje: Ing. Ferencková 
Tel.: 052/4391205 
su@podolinec.eu 

  V Podolínci 
15.07.2019 

O Z N Á M E N I E 
v e r e j n o u    v y h l á š k o u 

o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby. 

"Rekonštrukcia MK ulica Školská" 

 
Dňa 12.07.2019 podalo Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, IČO: 00330132, v zastúpení              

Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Rekonštrukcia 
MK ulica Školská" s umiestnením na pozemkoch parc. č. KN-C 734/2, 1049/4, 727/2, 783/81, KN-E 8878/2, 
310, 397/2 v k.ú. Podolínec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Mesto Podolínec, stavebný úrad v zmysle § 2 odst. e) zák.č. 416/2001 Z.z., o prechode niektorých 
pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako príslušný stavebný úrad podľa § 
117 zák.č. 50/76 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení jeho 
noviel,  v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 61 odst. 1 a odst. 4 stavebného zákona v znení jeho noviel 

 
oznamuje začatie stavebného konania 

v e r e j n o u    v y h l á š k o u 
  

na  vyššie uvedenú stavbu všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje 

na prerokovanie žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na 

08.08.2019 /štvrtok/ o 10.00 hod. 

so stretnutím pozvaných vo veľkej zasadačke MsÚ Podolínec. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr pri ústnom 
konaní. Podľa § 61 odst. 3 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov 
neprihliadne. Podľa § 61 odst. 6 stavebného zákona ak ostatné dotknuté orgány štátnej správy v určenej 
lehote  nepredložia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe alebo nepožiadajú o predĺženie lehoty na 
posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. 

Ak sa účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

 

 

         Mgr. Jaroslav Seman 
                      primátor mesta 
          v.r. 
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Doručí sa: 
Účastníci konania: 

1. Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 
2. ISPO spol. s. r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov – projektant 
3. obyvatelia ulice Školská, Podolínec 

 
Dotknuté orgány:  

4. OR HaZZ, Mýtna 4, 064 01  Stará Ľubovňa 
5. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01  Stará Ľubovňa 
6. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
7. RÚVZ, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
8. Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
9. KPÚ Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 
11. Slovak Telecom a. s., Námestie Slobody 6, 817 62 Bratislava 15 
12. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
13. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 

 
 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 odst. 4 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ 
v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. 
Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec / na internetovej 
stránke mesta Podolínec /. 
 
Vyvesené dňa :     15.07.2019                                                 Zvesené dňa : 29.07.2019 
 
pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie vyhlášky:                                            zabezpečil zvesenie vyhlášky:   
 

stavebný úrad mesta Podolínec 
Ing. Jaroslava Ferencková 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


