MESTO SVIT
Stavebný úrad
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Spoločný obecný úrad Svit

_______________________________________________________________________
Číslo: 845/2022/03-To

Vo Svite, 20.06.2022

Vybavuje: Mgr. Tomášová, tel.: 052/7875115, mail: karolina.tomasova@svit.sk

OZNÁMENIE
o začatí stavebného konania
a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci Jozef Kiska a Helena Kisková, obaja bytom Mierová 693/174, 059 21 Svit podali
dňa 20.04.2022 na Mesto Svit žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Stavba
hospodárskej budovy“ na pozemkoch parc. č. 463/577 a 463/578 v k. ú. Svit v záhradkárskej
osade ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite.
Na stavbu „SO 01 Nebytové hospodárske objekty“ v záhradkárskej osade ZO SZZ 35-9
Breziny vo Svite bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Svit pod č. j.: 2017/5/12069/003-La
dňa 20.04.2017, právoplatnosť nadobudlo 22.05.2017.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Konanie bolo dňa 21.04.2022 prerušené
rozhodnutím stavebného úradu, ktoré bolo spojené s výzvou na zaplatenie správneho
poplatku. Konanie bolo opätovne prerušené dňa 02.05.2022 spojene s výzvou na doplnenie
žiadosti. Žiadosť stavebník doplnil dňa 08.06.2022.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov je možné vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie a k spôsobu ich
zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na nich neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia 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
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá
sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

./.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť po predchádzajúcom telefonickom
dohovore na Spoločnom obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite, Hviezdoslavova
268/32, 059 21 Svit (č. tel. 052/7875115).

Podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť
písomné plnomocenstvo s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli správneho orgánu – Mesta Svit. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie
sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Mesta Svit.

Vyvesené dňa: ..........................

Zvesené dňa: ............................

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby
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Doručí sa

1.
2.
3.
4.
5.

Účastníci konania verejnou vyhláškou
Jozef Kiska, Mierová 693/174, 059 21 Svit
Helena Kisková, Mierová 693/174, 059 21 Svit
Ing. Tomáš Josai, Ľud. Kukorelliho 167/3, 071 01 Michalovce
Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
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