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\EREJNA VYHLASKA

ts%:.9 Oznámenie

o začati stavebného konania podl‘ 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ůzemnom
plánovaní a stavebnom poňadku Istavebný zákon/v znení neskorších predpisov.

Na návrh VSD a.s. Mlynská 31, Košice v zastúpení v zastúpení spol. Privel s.r.o.,
Palkovičova 4, Košice. bob začaté stavebné konanie o povolení Iíniovej stavby

„Teplíčka-chaty- úprava NN a DP“ na pozcmkoch rekreačncj lokality Pod Tepličkou
v katastrálnom území Teplička a na pozemkoch parc.č. KN —9632/1, 9632/2, 9631, 9629/1
v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Územné rozhodnutie vydal stavebný úrad Obce
Teplička dňa 28.8.2019 pod č. 35/2019-Mz.

Obec Teplička, ako vecne a územnc prísluný stavebný úrad podľa * 117 a *119 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších
predpisov, 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektoiých působností z orgánov
štátncj správy na obce ana vyššie územně cUy, v zmysle * 61 stavebného zákona oznamuje
začatie stavebného konania účastníkom konania.

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre vvdanie rozhodnutia. upúšfa podFa * 6lodst. 2 stavebného zákona od miestneho
zisfovania a ústneho jednania.

Učastníci konania můžu do podkladov roínodnutia nahliadnuf na pracovisku tunajšieho
stavebného úradu na Stefánikovom nám. 1 v Spišskej Novej Vsi na 3 poschodí č. dverí 403
počas stránkových hodín /Po: 8.00 — 12.00; 13.00-15.00 hod. St: 8.00-12.00; 13.00-16.30 hod.,
čte!. 4410 193; 0917 166327/a svoje námietky a pripomienky můžu uplatnit‘ najneskoršie do
7 pracovných dní odo dňa sňatia tejto verejnej vyhlášky, pretože na neskoršie podané
námietky sa neprihliadne. Taktiež v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v p3wostupňovom konaní v určenej lehote, hod
uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať. musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 61 odst. 4 stavebného zákona a musí
byť vyvesené po dobu 1 5 dní na úradnej tabuli obce Teplička a mesta SNV.
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Vyvesenédňa: J fj Sňaté dňa: /F. M. to!?

Pečiatka a podpis orgánu,
ktoiý powrdzuje vyvesenie a sňatie


