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

_______________________________________________________________________
Číslo: 669/2022/02-To

Vo Svite dňa 20.06.2022

OZNÁMENIE
o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby
a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Stavebníci Milan Mazurek a Marta Mazureková, obaja bytom Jarná 3040/8, 058 01 Poprad
podali dňa 21.03.2022 na Mesto Svit žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené
s kolaudačným konaním nebytovej stavby „Hospodárska budova “ na pozemku parc. č.
463/697 k. ú. Svit, v lokalite ZO SZZ 35-9 Breziny vo Svite. Konanie o dodatočnom povolení
stavby, ktoré je spojené s kolaudačným konaním nebytovej stavby bolo prerušení dňa
28.04.2022. Stavebník potrebné doklady doložil dňa 16.05.2022.
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.
Vzhľadom na skutočnosť, že stavba je dokončená stavebný úrad v súlade s ustanovením § 88a
ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov spojil konanie o dodatočnom povolení stavby s kolaudačným
konaním. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s
kolaudačným konaním.
Mesto Svit, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona v súlade s
ustanovením § 61 ods. 1 a § 88a ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania
o dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje na prerokovanie žiadosti ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním na deň

07. júla 2022 o 09:30 h
so stretnutím účastníkov konania pred hospodárskym objektom na pozemku parc. č. 463/697
v k. ú. Svit - v záhradkárskej lokalite Breziny vo Svite.
V súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zbi. 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.
./.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Spoločnom
obecnom úrade vo Svite – Mestský úrad vo Svite, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit (č. tel.
052/7875115) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri
ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.
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

Doručí sa
1.
2.
3.
4.
5.

Účastníci konania verejnou vyhláškou
Milan Mazurek, Jarná 3040/8, 058 01 Poprad
Marta Mazureková, Jarná 3040/8, 058 01 Poprad
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábrežie Jána Pavla II., 16, 058 44 Poprad
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