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Oznámenie

o začatí územného konania a o nariadcní ústneho jednaniapodl‘a 36 odst.4 zákona č.
50/1976 Zb. o úzcmnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení
neskorších predpisov.

Ing. Rastislav Hanula, bytom Mnoheľova 831/19, Poprad, Katarína Bizubová, bytom
Allendeho 2799/58, Poprad — Matejovce, Blanka Ondrušková, bytom Slovenského odboja
182/5, Poprad, Róbert Petras, bytom Záhradná 3. Kežmarok, Ing. Martin Purtz, bytom
Šrobárová 2668/1 9, Poprad, Ing. Marta Nikerlová, bytom Slobody 2438/18 Poprad — Spišská
Sobota (ďalej len „ Ing. Rastislav Hanula, bytom Mnobeľova 83 1/19, Poprad a spol.“) podali
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „ Rozšírenie záhradkárskej
osady — výmena trafostanice a elektrické rozvody NN siete“ na pozemkoch parcelně číslo
C-KN — 2298/2, 1666/28,4146v katastrálnom území Harichovce ana pozemkoch parcelně
číslo C-KN —9302, E-KN — 10673 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Uvedeným dňom bob začaté územně konanie.
Obec Harichovce, ako vecne a územne príslušný 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 niektorých působností
z orgánov štátnej správy na obce ana vyššie územné celky, v súlade s ustanovením 36 odst.
4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie
návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

28.2.2019 o 10.00 hod.

50 stretnutím na Obecnom úrade Harichovce.
Učastníci konania můžu svoje námietky uplatnif najneskoršie pri tomto ústnom konaní, inak

sa na ne neprihliadne. Taktiež v odvolacom konaní sa nepňhliada na námietky a pripornienky,
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak
dotknutý orgán štátnej správy v určenej, abebo predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má za to, že so stavbou z hfadiska nim sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovat‘, musí predbožiť jeho zástupca
písomnú plnú moc.
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Do podk]adov rozhodnutia možno nahliadnut‘ na pracovisku tunajšieho stavebného úradu na
Stefánikovom nám. I v Spišskej Novej Vsi na 3 poschodí Č. dverí 403 počas stránkových
hodin /Po: 8.00 — 12.00; 13.00-15.00 bod. St 8.00-12.00; 13.00-16.30 hod., č.tel. 4410 193;
0917 166327/.

Ing. MiIXuLák
starosta obch

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa 36 odst. 4 stavebného zákona a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Harichovce a mesta Spišská Nová Ves

Vyvesené dňa: Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu,
ktorý potwdzuje vyvesenie a sňatie


