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OZNÁMENIE
o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním

a nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
verejnou vyhláškou

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, 064 01 Stará Eubovňa, Ičo 37 870 475,
v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Silvia Dermová,
a Ing. Samuel Zupa, podala dňa 15.08.2022 na stavebný úrad
žiadost‘ o stavebné povolenie na stavbu: „Projektová príprava pre zabezpeěenie zlepšenia
vzdelávacej infraštruktúry v SOS technickej, Levočská 40, Stará Eubovňa“, zmena dokončenej
stavby súp. Č. 374 — prístavba, stavebné úpravy, na parcelách KN-C Č. 2880/4, 2880/5 a 2880/6 v k.ú.
Stará Ľubovňa (Levočská ul. č. 374/40 v Starej Ľubovni) v spojenom územnorn konaní o umiestnení
stavby so stavebným konaním.

Uvedeným dňom bob začaté spojené územně konanie o umiestnení stavby so stavebným
konaním.

Mesto Stará Ľubovňa, ako príslušný stavebný úrad podl‘a ~ 117 ods. I zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade
s ustanoveniami 5 42 ods. 2 a 5 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

n a r i a d‘ u j e

na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisfovaním na deň

12.10.2022 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných v kancelárii MsÚ v Starej Bubovni, Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará
Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, Nárnestie Sv.
Mikuláša Č. 2, 064 01 Stará Ľubovňa (pondelok až streda, piatok) a pri ústnorn pojednávaní.

Účastníci konania můžu svoje nárnietky k žiadosti uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní,
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote můžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný úrad na
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote
neoznámi svoje stanovisko k povol‘ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z bl‘adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.



K ústnernu pojednávaniu je navrhovatel‘ povinný doložit‘:
- doklad o zaplatení správneho poplatku;
- súhlas vlastníka stavby a pozemku s realizáciou stavby, pnp. mé právo k realizácii stavby;
- doplniť PD o dokumentáciu výťahu vrátane posúdenia oprávnenou osobou (vyhl. č. 453/2000

- doplulť PD o dokumentáciu elektroinštalácie (nové el. rozvody, napojenie výťahu,
vzduchotechniky, atd‘. ) (vyhl. č. 453/2000 Z,z.);

- doplniť do PD v zádverí výťahu vstup do výťahovej kabiny (vyhl. č. 532/2002 Z.z.);
- vyjadrenia dotknutých orgánov: Okresný úrad v Starej Ľubovni, odbor krízového niadenia;

Krajský pamiatkový úrad v Prešove k PD;
- vyjadrenia správcov inžinierskych sjetí k PD u ktorýcb dójde do styku $ ich vedeniami

(doložené iba stanoviská o existencii sietD vrátane Prvá internetová, spoi. s r.o., Stará
I3ubovňa.

K pripomienkam a námietkarn, ktoré boli alebo mohli byť uplatneně pri prerokovaní
územněho plánu obce, alebo územného plánu zóny sa neprihliada.

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

Ing. Štefan Murcko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok

Toto oznánienie stavebného konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byt‘ vvyesené Po dobu
15 dní na úradnej tabuli mesta Stará I3ubovňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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