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Oznámenie
a začatí stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením

a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním
verejnou vyhláškou

Ľubovnianska nemoenica, n. a., Obrancov mieru Č. 3, 064 01 Stará Uubovňa, IČO: 37 886 851,
zastúpená MUDr. Petrom Bizovským, MPH, riaditel‘om podala dňa 07.09.2022 na stavebný úrad návrh
na zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „HOSPIC — oddelenie paliatívnej medicíny“ na
pozemkoch parcelně číslo KN—C 831/1, 831/22, 831/23, 2617/77, 2617/78, 2617/79, 2617/4, 829/2, 829/3
a pozemkoch KN-C 2617/83, 2617/84, 2617/85, ktoré vznikli odČlenením od parcely KN—C 2617/4 GO
plánom Č. 62/2022 zo dňa 05.05.2022, vyhotovil Miroslav Sčurka, geodet, Chmeľniea Č. 249, 064 01
Chmelnica, kú. Stará Ľubovňa, areál Ľubovnianskej nemocnice, ul. Obrancov mieru, Stará Ľubovňa. Na
uvedenú stavbu bob vydané územně rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Stará Ľubovňa pod č.
439/2021-Mo dňa 15.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosf dňa 25.01.2022 a stavebné povolenie Č.
164/2022-Mo dňa 27.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.07.2022.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie na zmenu stavby pred jej dokončením.

Mesto Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením * 61 ods. 4 zákona č. 50/1 976 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‘ nj e

na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zist‘ovaním na deň

11.10.2022 a 09.00 hod.

so stretnutíin pozvaných v zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni, Námestie sv. Mikuláša 2, I. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuf pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará
Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok, Námestie sy. Mikuláša Č. 2,
064 01 Stará Ľubovňa (pondelok až streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastníci konania můžu
uplatniť svoje námietky a pripomienky k návrhu najneskór na tomto konaní inak sa na ne neprihliadne. V
rovnakej lehote můžu oznámif 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 doložiť:
- doklad o zaplatení správneho poplatku;
- súhlas vlastníka stavby a vlastníkov pozemkov so zmenou stavby pred jej dokončením, príp. mé

právo k realizácii zmeny stavby pred jej dokončením;
- záväzné stanovisko Mesta Stará Uubovňa.



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

Ak sa niektorý z účasLníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zásÉupca predbožiť
písomnú pinů moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Štefan Murcko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok

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