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

Námestie 5v. Mikuláša Č. 2, 064 0~ Stará Ľubovňa

Číslo: 242/2022-Mo Stará Ľubovňa 06.07.2022

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

verejnou vyhláškou

TINEA, s.r.o., Nová Ľubovňa 667, 065 11 Nová Ľubovňa podala dňa 06.06.2022 návrh
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre stavbu „Preložka verejnej kanalizácie sídlisko
Západ I, Stará Ľubovňa“ na pozemkoch parcelně čísla KN-C 2810/1, 2814/1, 2837/9 a KN-C
2838/1, lokalita rnedzi ulicami Okružná, Letná, Komenského a Tatranská, v k. ú. Stará Ľubovňa.

Uvedeným dňom sa začalo územné 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 neskorších predpisov oznamuje zaČatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

n a r i a d‘ nj e

na prejednanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

03.08.2022 o 09.00 hod.

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

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará
Ľubovňa, Spoločný obecný úrad pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok, Námestie Sv.
Mikuláša č. 2, 064 01 Stará Ľubovňa (pondelok — streda, piatok) a pd ústnom pojednávaní.

K ústnemu pojednávaniu je navrhovatel‘ povinný doložif:
- v technickej správe projektovej dokumentácie uviesť správne číslo zákona Č. 79/2015 Z.z.

o odpadoch v súlade s vyjadrením Okresného úradu v Starej L‘ubovni, odbor starostlivosti
o ZP Č. OU-SL-OSZP-2022/004290-002 zo dňa 19.05.2022;

- vyjadrenie - Východoslovenská distribučná, a.s., Košice — pre účely územného konania;
- vyjadrenie správcov existujúcich Sjetí - Orange Slovensko, a,s., Bratislava;



Účastníci konania rnóžu uplatniť svoje námietky k návrhu najneskór na tomto
prejednávaní inak sa na ne nebude brať zretel‘. V rovnakej lehote oznárnia svoje stanoviská dotknuté
orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak účastník konania a dotknutý orgán, ktorý bol
vyrozurnený o začatí územného konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že so
stavbou súhlasí.

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

Ing. Štefan Murcko
vedúci spoločného obecného úradu

pre územně rozhodovanie a stavebný poriadok

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