
 
Zn.: 4365/2022/325 
 Vybavuje: Ing. Ferencková 
Tel. 0910 487 333 
su@podolinec.eu 

  V Podolínci 07.11.2022 

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

 
 

Dňa 25.10.2022 podal stavebník Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne, IČO: 00329886, 
v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Telocvičňa pri Základnej škole s Materskou školou Hniezdne“ s umiestnením na pozemkoch parc. č 
KN-C 637/1, KN-E 2731/3, 2732/1, 2732/3, 2735/3,  k.ú. Hniezdne. 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 určený stavebný 
úrad podľa § 117 zák.č. 50/1976 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 v zmysle § 61 odst. 2 
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia. 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 
predlženie 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 
 
 

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 a Obce Hniezdne. 
 

Vyvesené dňa :     08.11.2022                                             Zvesené dňa : 23.08.2022 
pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                          pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie vyhlášky:                                            zabezpečil zvesenie vyhlášky:   
 

stavebný úrad mesta Podolínec 
Ing. Jaroslava Ferencková 

mailto:su@podolinec.eu


Doručí sa: 
Účastníci konania: 

1. Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne 1 
2. Ing. Vladislav Slosarčik, architektonicko-stavebný ateliér ARTUM, 065 01 Hniezdne 458 – projektant 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
4. Mesto Podolínec, Mariánske nám. 3/3, Podolínec 
5. vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich – KN-C 637/2, 641/2, 642/2, 643/2, 644/2, 645/2, 646/2, 

647/2, 648/2, 649/2, 650/2, 638/3, 638/5, 638/2, 639/3, 639/2, KN-E 2735/3, 2731/3, 2732/1 

Dotknuté orgány:  
6. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov,  
7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  
10. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice 
11. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 
 

 
 


