
Obec Hniezdne, okr. Stará Ľubovňa 
č.j. : 1500/2020        V Hniezdnom 08.06.2020  

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym 

zisťovaním podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku  

( stavebný poriadok ) v znení neskorších predpisov 

Dňa 03.06.2020 bol Obci Hniezdne doručený návrh Mesta Podolínec, Nám. Mariánske 3/3,    

065 03 Podolínec, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby   „  Zastavovacia štúdia               

IBV Krížava – II. etapa“ na pozemkoch parc. č. KN-C 1125/1, 1125/28, 1126/1, 1125/9, 1125/2, 

1125/3, 1125/4, 4190, 1125/25, 1532/34, 1125/49, 1041/4, 4127 v katastrálnom území Podolínec.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Obec Hniezdne v súlade s ustanovením § 36 ods.1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie 

územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 

Na prerokovanie uvedeného návrhu obec Hniezdne podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

                                     n a r i a ď u j e 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

13.07.2020 o 10,00 hod 

so stretnutím pozvaných  na MsÚ Podolínec. 

Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia možno nahliadnuť do začiatku 

ústneho pojednávania na Obecnom úrade v Hniezdnom (v úradných dňoch: pondelok, utorok, streda, 

štvrtok, piatok) a pri ústnom pojednávaní. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri 

ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje záväzné stanoviská 

dotknuté orgány. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 

úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 

územného konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko 

k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 

písomnú plnú moc. 

 

Ing. Viktor Selep 

starosta obce, v.r. 

 

 

 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 

a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a uverejnené na webovom sídle mesta 

Podolínec a na úradnej tabuli obce Hniezdne a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: 15.6.2020    Zvesené dňa: 30.6.2020 

 

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby: Ing. Jaroslava Ferencková, v.r., Stavebný úrad mesta Podolínec 


