OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
Číslo : SOÚ 035/2021-OcÚ 136/2021- oz

Vo Víťaze, dňa 01.03.2021

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich , SOÚ Široké

podľa rozdeľovníka :
Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a aj od
ústneho pojednávania
Dňa 08.02.2021 bola do podateľne obce Víťaz doručená žiadosť Ing. Daniela Galduna bytom
Víťaz 526, v ktorej požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu oplotenia pozemku KN-C
parc. č. 1075/2 v k. ú. Víťaz oplotenie pozemku ma byť realizované z troch strán na hranici pozemku
a pri vodnom toku nachádzajúcom sa na pozemku KN-C parc. č. 1082/3 oplotenie je navrhnuté
odsadenie o 5 metrov rovnobežne s brehovou čiarou potoka smerom dovnútra parcely. Konštrukcia
oplotenia je navrhnutá z betónových stĺpov ukotvených v pätkách s pletivovou výplňou výšky 2000
mm. Na severnej strane bude v oplotení vložená brána .

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Obec Víťaz v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, a pretože žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od miestneho zisťovania a upúšťa aj od ústneho pojednávania.
Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť do 25.03.2021,
na neskôr podané námietky sa neprihliadne.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom Spoločnom obecnom úrade v Širokom
v pondelok – piatok v čase 7,00 – 11,30 hod a štvrtok aj v čase od 13,00 – 15,00 hod .
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán
v určenej alebo v predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ing. Ján Baloga, v.r.
starosta obce

Doručí sa :
1. Navrhovateľ – Ing. Daniel Galdún, Víťaz 56, 082 38 Víťaz
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
3. Verejnou vyhláškou – právnické osoby a fyzické osoby , ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom KN-C parc. č. 1075/1, KN-E parc. č. 526/23, 526/21 môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté.
4. Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
5. Okresný úrad Prešov , pozemkový a lesný odbor , Masaryková 10 , 080 01 Prešov
6. SVP, š. p. , OZ Košice , Správa povodia HaB , Medzi mostami 2, 041 59 Košice
7. Obec Víťaz – vz. starostom
8. SOÚ Široké

Verejná vyhláška
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania , musí byť vyvesená v súlade
s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /
stavebný zákon / najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty / 7 pracovných dni / určenej v § 61 ods. 3
stavebného zákona na úradnej tabuli Obce Víťaz a dočasnej tabuli na mieste stavby .

potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky :
1.3.2021
Dátum vyvesenia : ...................................

Dátum zvesenia : ...................................

pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis :

