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

Námestie sv. Mikuláša Č. 2, 06401 Stará Ľubovíía

Číslo: 223/2022-Mo Stará Ľubovňa 20.06.2022

O z n á m e n i e
o začatí stavebného konania na povolenie zmeny stavby spojenej so zmenou v jej užívaní

a nariadenie ústneho pojednávania s miestuym zisťovaním
verej nou vyhláškou

Jana Sijutová, Mierová 28, 064 01 Stará Ľubovňa, podala dňa 23.05.2022 na stavebný úrad návrh
na povolenie zmeny stavby spojenej so zmenou v jej užívaní na stavbu „Byt Č. 10, 4. posch., Mierová 28,
Stará Ľubovňa“ — zmena časti dokončenej stavby súpisné číslo 1092 — stavebné úpravy spojené so zmenou
v užívaní stavby na pozemku parcelné číslo KN—C 3470/3 7, k.ú. Stará Ľubovňa, ul. Mierová, Stará Ľubovňa.

Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie na povolenie zmeny stavby spojenej so zmenou v jej
užívaní.

Mesto Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením ~ 85 ods. 2 a ~ 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnorn poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

fl a r i a d‘ u j e

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

19.07.2022 o 09.00 hod.

so stretnutím pozvaných v kancelárii MsÚ v Starej I3ubovni, Nám. 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 sv. Mikuláša Č. 2,
064 01 Stará Ľubovňa (pondelok až streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Učastníci konania móžu
uplatniť svoje námietky a pripornienky k návrhu najneskór na tomto pojednávaní inak sa na ne neprihliadne.
V rovnakej lehote móžu oznámif svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastník konania a dotknutý orgán,
ktorý bol vyrozumený o začatí konania neoznámí v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že so
stavbou súhlasí.

K ústnemu pojednávaniu je navrhovateľ povinný doložiť:
- dophiiť PD o Časti popis stavebných úprav, zdravotechnika, vykurovanie a statické posúdenie;
- vyjadreflie Okresného úradu, odbor starostlivosti o ZP, Stará Ľubovňa k PD;

K pripomienkam a námietkam, ktoré bolí atebo mohli byť uptatnené pri prerokovaní územného plánu
zóny, alebo územného projektu zóny, sa neprihliadne.



Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomnú pinů moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat‘.
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Toto oznámenie stavebného konania má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vnesené Po dobu 15
dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 21 06 2922 Zvesené dňa :
Pečiatka a podpis: PeČiatka a podpis:

MESTSKÝ ÚRAD
064 01 Stará Ľubovňa


