
MBSTO STARÁ ĽUBOVŇA
Spoločný obecný úrad pro územně rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Číslo: 88/2023-Mo Stará Ľubovňa 14.03.2023

Ozn ám en je
o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním

verejnou vyhláškou

Miloš Šidlovský, podal dňa 14.02.2023 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na stavbu
„Záhradná chatka“ na parcele číslo KN—C 4049/53, zahradkárska osada KobarČ, kú. Stará Ľubovňa.

Uvedeným dňom sa začalo zlúčené územné a stavebné konanie.
Mesto Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením ~ 36 ods. 1 a * 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o

územnom plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon), v znenf neskorších predpisov oznamuje začatie
zlúčeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania dotknutým orgánom a znárnym
úČastníkom konania a súčasne

n a r i a d‘ aj e

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

12.04.2023 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných v kaneelárii MsÚ v Starej Ľubovni ‚ Nám. sv. Mikuláša 2, I. poschodie

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom úrade v
Starej Ľubovni a pri ústnom pojednávaní. Učastníci konania móžu uplatníť svoje námietky a pripomienky k
návrhu najneskór na tomto konaní inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehoto 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 konaniu je navrhovatel‘ povinný doložit‘:
- v situácii umiestnenia stavby — stavbu umiestniť do aktuálnej katastrálnej mapy;
- v situácii umiestnenia popísať pevný bod;
- stanovisko základnej organizácie Slovenského zväzu zahradkárov;
- súhlas vlastníkov pozemku KN-C 4049/21, k.ú. Stará Ľubovňa, nakol‘ko požiarne nebezpečný

priestor prechádza do tejto parcely.

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



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

Ing. Štefan Murcko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok

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