OBEC VÍŤAZ
Víťaz 111 , 082 38 Víťaz
Číslo : SOÚ 110/2022-OcÚ/VI/321/1466/2022- oz

Vo Víťaze, dňa 24.05.2022

Vybavuje : Ing. Stanislav Imrich, SOÚ Široké
Č. t.: +421517911102

podľa rozdeľovníka :
Vec : Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadení ústneho
pojednávania
Dňa 25.04.2022 bola stavebníkom Stavby Kadlubek, s. r. o. so sídlom Víťaz 378 do podateľne
obce Víťaz doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenie na stavbu „ skladovacia hala“ na
pozemkoch KN-C parc. č. 1049/16, 1049/17 v obci Víťaz, k. ú. Víťaz

Dňom podania žiadosti bolo začaté zlúčene územné a stavebné konanie.
Obec Víťaz v súlade s ustanovením § 36, 39a , 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie zlúčeného
územného a stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a
súčasne na prejedanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na

16. jún 2022 o 11,00 hodine.
so stretnutím na obecnom úrade vo Víťaze ( kancelária starostu)
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom obecnom
úrade v Širokom , v pracovných dňoch okrem stredy v čase 7,15 - 11,45 hod, štvrtok aj 13,00-15,00
(v prípade neprítomnosti – účasť na konaniach , v čase dohodnutým s pracovníkom SOU ( č. t.
051/7911102) .
Účastníci zlúčeného územného a stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli
byť.
V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) Vás
upovedomujeme o tom , že Vaša žiadosť nebude vybavená do 30 dní od začatia konania ( resp. od
úplného doplnenia žiadosti ) z dôvodu , že preskúmanie žiadosti si vyžaduje oboznámenie účastníkov
konania a dotknutých orgánov.
_______________________
Ing. Ján Baloga, v.r.

starosta obce
Doručí sa :
1. Navrhovateľ – Stavby Kadlubek, s. r. o. , Víťaz 378, 082 38 Víťaz
2. Právnické osoby a fyzické osoby , ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom KN-C
parc. č. 903/2, 1044, 1049/1, 1049/15, 1047/7 a KN-E parc. č. 523/64, 523/62, 755/2 alebo
stavbám na nich môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté- verejnou vyhláškou

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
projektant – Ing. Ondrej Šuster, Víťaz 395, 082 38 Víťaz
Okresný úrad Prešov , odbor starostlivosti o ŽP , Námestie mieru 3 , 080 01 Prešov
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
Východoslovenská distribučná, a. s. Mlynská 31 , 042 91 Košice
SPP- distribúcia , a. s , Mlynské Nivy 44/b , 825 11 Bratislava
Slovak Telekom , a. s. , Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
Orange Slovensko, a. s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava
Obec Víťaz – vz. starostom
SOÚ Široké

Úradný záznam :

Toto oznámenie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 a § 61 ods.
4 stavebného zákona), a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po
dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Víťaz, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za
deň doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. Vyvesenie oznámenia je potrebné
zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým . Prílohou verejnej vyhlášky je výkres
D.1.1.2. – situácia .
24.05.2022
Zverejnené dňa : ...........................

Zvesené dňa : ..............................

pečiatka , podpis : ...........................

Pečiatka , podpis : .......................

