
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
Spoločný obecný úrad pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok

Námestie sv. Mikuláša Č. 2, 064 01 Stará Ľubovňa

Číslo: 100/2023-Mo Stará Ľubovňa 14.03.2023

O z n á m en i e
o začatí stavebného konania a nariadenie ústncho pojednávania S miestnym zisťovaním

verejnou vyhláškou

Milan Chobor, podal dňa 17.02.2023 na stavebný úrad návrh na
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie plochy bytu Č. 26 o podkrovné priestory v bytovom
dome na ulici 1. mája 563/5v Starej L‘ubovni“ v bytovom dome súp. Č. 563 na ul. I. mája Č. 5 v Starej
Ľubovni - bytč. 26, 3. poschodie, zmena dokončenej stavby so súp. Č. 563 - stavebné úpravy na parcele KN
C Č. 93 8/3 v k.ú. Stará Cubovňa.

Podl‘a ~ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa na stavby umiestňované v uzavretých priestoroch
existujúcich stavieb, ak sa nernení vonkajšie pódorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru
rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
Mesto Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 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 zist‘ovaním na deň

13.04.2023 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných v kancelárii MsÚ v Starej Ľubovni, Nám. sv. Mikuláša 2, I. posehodie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará
Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok, Námestie 5v. Mikuláša Č. 2,
064 01 Stará Ľubovňa (pondelok až streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Učastníci konania móžu
uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskór na tomto konaní inak sa na ne neprihliadne. V
rovnakej lehote móžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastník konania a dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že so
stavbou súhlasí.

K ústnemu pojednávaniu je navrhovatel‘ povinný doložit‘:
- záväzné stanovisko Mesta Stará L‘uhovňa k predmetnej stavbe;
.. vyjadrenia dotknutých orgánov: OR HaZZ Stará Ľubovňa.



K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené pri prerokovaní územného plánu
zóny, alebo územného projektu zóny, sa neprihiiadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Štefan Mureko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Vyvesené dňa: 16 03 21123 Zvesené dňa:
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:


