
 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
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O Z N Á M E N I E 
 
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov    

 

v e r e j n o u   v y h l á š k o u 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 Jozef Starinský, trvale bytom Tatranská 1063/7, 064 01 Stará Ľubovňa a Mária Starinská, 
Ing. Rastislav Hurtuk, Gabriela Hurtuková, Róbert Reľovský, Tatiana Reľovská, všetci trvale 
bytom Tatranská 1063/7, 064 01 Stará Ľubovňa, Jozef Heteš, trvale bytom Tatranská 1063/4, 064 01 
Stará Ľubovňa, ktorých na základe plnomocenstva zastupuje Jozef Starinský, trvale bytom 
Tatranská 1063/7, 064 01 Stará Ľubovňa podal dňa 27.11.2018 na stavebný úrad žiadosť o dodatočné 
stavebné povolenie na stavbu „Osadenie závesných balkónov na bytovom dome súp. č. 1063 v Starej 
Ľubovni“ - byty č. 37, 38, 44 a 2, zmena dokončenej stavby súp. č. 1063 na parcela KN C č. 2798 
v k.ú. Stará Ľubovňa.  
 Uvedeným dňom bolo začaté konania o dodatočnom povolení stavby. 
 
 Mesto Stará Ľubovňa, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade 
s ustanoveniami § 61 ods. 3, 4 a § 88a zákona stavebného zákona oznamuje začatie konania 
o dodatočnom povolení  stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne  

 
n a r i a ď u j e 

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

17. 1. 2019  o  10. 00 h 
 
so stretnutím pozvaných na Meste Stará Ľubovňa, Spoločnom obecnom stavebnom úrade 
pre ÚR a SP, Nám. sv. Mikuláša 2/2, 1. poschodie, č. dverí 228. 
 
 Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Meste Stará 
Ľubovňa, Spoločnom obecnom stavebnom úrade pre ÚR a SP, Námestie sv. Mikuláša 2/2, 
1. poschodie, č. dverí 228 (stránkové dni pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok) a pri ústnom 
pojednávaní. 
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 Účastníci konania môžu svoje námietky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. 
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, 
neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 
 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Mária Fabianová 
       vedúca spoločného obecného úradu pre ÚRaSP 
 
 
 
 
 
          Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke www.staralubovna.sk. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené dňa .........................                                       Zvesené dňa ........................... 
 
Pečiatka a podpis:      Pečiatka a podpis: 
 
 
 
 
 
 


