
MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 375/2022-Mo Stará Ľubovňa 09.11.2022

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Ľubovňa ako príslušný stavebný úrad podl‘a ~ 117 ods. I zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) v súlade s ust. ~ 68 ods. I stavebného zákona a ~ 29 ods. 1 zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

prerušuje konanie na zmenu stavby pred dokončením

na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na stavbu „HOSPIC — oddelenie paliatívnej medicíny“ na
pozemkoch parcelné 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, Chmeľnica Č. 249, 064 01
Chmelnica, k.ú. Stará Ľubovňa, areál Ľubovnianskej nemocnice, ul. Obrancov mieru, Stará Ľubovňa.

Zároveň stavebný úrad vyzýva navrhovatel‘a, aby v uvedenej lehote odstránil nedostatky stavebného
konania na zmenu stavby pred dokončením uvedené v odóvodnení rozhodnutia. V prípade, že v určenej
Idiote nedostatky konania nebudil odstránené, stavebný úrad podl‘a ~ 68 ods. 2 návrh na zmenu
stavby pred jej dokončením zamietne.

Odóvodnenie

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru Č. 3, 064 01 Stará Ľubovňa, iČo: 37 886 851,
zastúpená MUDr. Petrom Bizovským, MPH, riaditeřom podala dňa 07.09.2022 na stavebný úrad návrh na
zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu „HOSPIC — oddelenie paliatívnej medicíny“ na pozemkoch
parcelné číslo KN—C 831/1, 831/22, 831/23, 2617/77, 2617/78, 2617/79, 2617/4, 829/2, 829/3 a pozemkoeh
KN-C 2617/83, 261 7/84, 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, Chmel‘nica Č. 249, 064 01 Chmelnica, k.ú. Stará
Ľubovňa, areál Ľubovnianskej nemocnice, ul. Obrancov mieru, Stará Ľubovňa. Na uvedenú stavbu bob
vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby Mestom Stará Ľubovňa pod č. 439/2021-Mo dňa
15.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.01.2022 a stavebné povolenie č. 164/2022-Mo dňa
27.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.07.2022.

Stavebný úrad oznámil zaČatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou dňa
12. 09. 2022, pričom ústne pojednávanie bob uskutočnené dňa 11.10.2022.

Stavebný úrad predloženú žiadosf preskúmal z hľadísk uvedených v ust. ~ 62 stavebného zákona a ~
11 vyhlášky MZP SR Č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Stavebný úrad oznámil začatie konania na zmenu stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou dňa 12.
09. 2022, pričom ústne pojednávanie bob uskutočnené dňa 11.10.2022, kde stavebný úrad zistil, že v podaní
s príbohami sa vyskytujú nasledovné nedostatky, ktoré bránia vydaniu povolenia zmeny stavby pred jej
dokončením:
— doložiť právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvu na životné

prostredie podl‘a zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorýcb zákonov v znení neskorších predpisov;

— osvedčovacie doložky k vyjadreniam doručeným navrhovatel‘ovi elektronicky.



Z uvedených dóvodov turiajší úrad podl‘a ~ 29 ods. I zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
stavebné konanie na zmenu stavby pred jej dokončením prerušil. Po odstránení nedostatkov stavebný úrad
bude v konaní pokračovaf.

Z týchto dóvodov bob rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pou čen je

Proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania sa podl‘a * 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) nemožno odvolat‘. Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podl‘a tohto zákona
neplynú.

PhDr. Puhoš Tomka
primátor mesta

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