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

Námestie sv. Mikuláša Č. 2, 06401 Stará Ľubovňa

Číslo: 217/2022-Mo Stará Ľubovňa 21.11.2022

VERE‘JNÁ VYHLÁŠKA

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Ing. Štefan Fodor, podal dňa 17.05.2022 na
stavebný úrad Mesto Stará Eubovňa návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Cerpacia
stanica pohonných látok OMV Stará Ľubovňa“ na pozemkoeh parcelně Čísla KN-C 1896/1 (KN-E
1115/3, 5512/3), 4028/1, 4028/4, 4029/1, 4029/2, 4029/3, 4040/25, 4041/1, 4042/21, 4044/11, 4050/7
(KN-E 5383/1), 4050/14, 4050/18 (KN-E 1115/2, 5512/1, 5548/29), 4051/1 (KN-E 5383/2) 4277/1
(KN-E 5512/1, 5548/29), 4282/1 (KN-E 5349/2, 5350/3, 5350/4, 5351/2, 5352/3, 5352/4, 5353, 5354,
5512/2), 4601/1 (KN-E 5363/1, 5366/1, 5512/2, 5548/29), 4601/15 (ktorá vznikla GO plánom Č.
107/2022 odělenením od parcely KN-C 4601/1 (KN-E 5512/2)), 5173/3, 5174, 5175, 5176, 5177,
5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5188/1, 5188/2, 5194/1, 5195, 5200/2, 5202/1,
5202/2, 5203, 5204, 5205, ul. Popradská, Továrenská v k. ú. Stará Ľubovňa.

Uvedeným dňom sa začalo územně konanie.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením ~ 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršíeh predpisov oznamuje zaČatie územného
konania dotknutým orgánom a známym úČastníkom konania a súěasne

n a r i a d‘ u j e

na prejednanie predloženěho návrhu ústne pojednávanie spojeně s miestnym zisťovaním na deň

20.12.2022 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných v zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni, Obchodná č.1, I. poschodie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Meste Stará
Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok, Námestie Sv.
Mikuláša Č. 2, 06401 Stará Ľubovňa (pondelok —streda, piatok) a pri ústnom konaní.
K ústnemu konaniuje navrhovatel‘ povinný doložiť:
- vyjadrenie k PD Okresného úradu v Prešove, odbor cestnej dopravy a pozemných

komunikácií;
- stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu v Starej L‘ubovni pod č. ORPZ-SL-ODI1-

42-056/2019 zo dňa 31.10.2019;
- aktualizované vyjadrenie k PD od VSD, a.s., Košice;
- písomný súhlas vlastníkov pozemkov KN-E 5512/1, 5512/2, 5353, 5354, 5363/1,

5366/1, 5548/29 a KN-C 5173/3, 5178, 5185, 5188/2, 5194/1, 4029/2, 4028/1, 4028/4, 5188/1,
5188/2, 5203, 5202/1 na uloženie inžinierskych sieti;

- osvedčovacie doložky k všetkým vyjadreniam doručeným elektronicky.



Účastníci konania můžu uplatnit‘ svoje námietky k návrhu najneskór na tomto
pojednávaní inak sa na ne nebude brat‘ zretel‘.

V rovnakej lehote můžu oznámit‘ svoje stanoviská dotknuté orgány. Stavebný úrad upozorňuje
dotknuté orgány v rámci hospodárnosti a efektivnosti konania, že vzhl‘adom na dobu platnosti
niektorých vydaných stanovísk a dlžku konania a jeho náročnost‘ si můžu uplatnit‘ svoje podmienky v
nových stanoviskách. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,
predlži stavebný úrad na jeho žiadosf lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo
predlženej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z
hl‘adiska ním sledovaných záujmov súhlasí, resp. že stanoviská Po uplynutí platnosti sú stále platné.

Ak sa dá niektorý účastník konania zastupovat‘, predloží jeho zástupca pisomnú plnú moc.

Ing. Štefan Murcko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť podl‘a ~ 26 ods. 2 zákona
o správnom konaní vnesené Po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa a zároveň
na webovom sídle mesta Stará Bubovňa www.staralubovna.sk. Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia oznámenia.
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