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Obec Huncovce
Stavebný úľad

Hlavná 2912,059 92 Huncovce
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č.j.: SU 404t2021-Pk V Kežmaľku, dňa 03. 1l.2021

Veľejná vyhláška

VEC:
oznámenie ozačati stavebného konania na stavbu : ,, Huncovské drevenice vobci
Huncovce - so 06 Most nad Slavkovským jarkom ", na pozernkoch paľc. č. KN C 865,
87211,87212,3806, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov.

Dňa 2l. 05. 202l podala fi. PAT3, spol. s ľ. o. flčo 46 g07 076), so sídlom Rebaľborov a !lC,
Bratislava, v zastúpení Adrianou Hľnčárovou, Repište 188, Sklené Teplice, na obec Huncovce, ako
príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu : ,, HuncoYské dľevenice
v obci Huncovce _ so 0ó Most nad Slavkovským jarkom ", na pozemkoch parc. č. KN c 865,
872l|,872l2r 3806, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov.

Na stavbu uydala obec Huncovce, ako prí:slušný stavebný úrad, dňa 15. 03. 2020, pod č. sÚ
5484/2017 - Pk, ýzemné rozhodnutie, ktoré nadobudlo prtívoplatnost' dňa 26. 04. 2018, áĺa ll. os.
2020, pod č. sÚ 381/2020 _ Pk, pľedĺženie ptatnosii územného rozhodnutia, ktoré naĺlobucllo
prdvoplatnost' dňa l5. 06. 2020 a dňa 25. 0I. 2021, pod č. sÚ 5617/2020 - Pk, rozhodnuíie _ zmenil
územného rozhodnutia, ktoré nadobudlo prdvoplatnost' dňa 0I. 03. 2021.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

obecHuncovce, akopľíslušnýstavebnýúrad, podlb$61ods. 1,$ l19ods.3,$ l17 a $ l40 ákona
č). 50l1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zátkon/,-$ 18 zátk. č,' 7111967
Zb. o správnom konaní

oZNAMUJE Z^čATIE STAVEBNÉHO KoNANIA

na vyššie uvedenú stavbu a nakol'ko žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie
navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska' stavebný úrad 
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v zmysle $ 61 ods. 2 stavebného zélkonaod ústneho pojednávania a miestneho iisťovania._

Učastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietlry uplatnit' najneskôr do 7_mich
pľacovných dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Podlh $ 61 ods. 3 siavebného zákona
stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konania neprihliadne. Podlh $ 61 ods. 5
stavebného zákona ak dotknuté orgány v určenej lehote nepľedložia svoje štanovisko
k povol'ovanej stavbe alebo nepožiadajú o pľediženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad
mí za to, že so stavbou z hl'adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov je možné
nahliadnut'na Stavebnom úrade, so sídlom Dľ. Alexandra 30, Kežmaľok. Ak sa nechďniektoý
z účastníkov konania zastupovat', pľedloží o tom jeho zĺstupca plnú moc.



Toto oznámenie musí byt'v súlade s $ 26 zákona č,.7111967 Zb. osprávnom konaní (spnĹvny
poriadok) vyvesené v obci po dobu lýtich dní na verejne prístupnom mieste a oznámené
spôsobom v mieste obvyktým. Posledný deň vyvesenia tejto ryhtášky je dňom doručenia.
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fng.Peter Majeľčák
' ýrosta obce
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Vyvesené dňa: 0a,4/'
pečiatka a Slavkov
zabezpečil
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Vybavuje : Ing. Mária Pajáková" č. t. : 052 l 468 58 52

Zvesené dňa:
pečiatlĺa a podpis olgánu, ktoÚ
zabezpďil zzves€nie vyhlášlry
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