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Obec Huncovce
Stavebný úrad

Hlavná 29,059 92 Huncovce 7
č.j.:sÚ 404212021-Pk V Kežmarku, dňa 09.08.202Í

Veľejná vyhláška

VEC:
Oznámenie ozačatí stavebného konania na stavbu : ,, Huncovské drevenice vobci
Huncovce - vl[ prípojka a VN rozvádzač(', na pozemkoch parc. č. KN C 4380t294,
43801324, 43801323, 43801326,4380/191, 3954/1, 3864, 272912,272919,272612,2729t29,
3070,865,3953,392712,97212,97112,97012,927,999,779,6g0,926,6g1,679,691t5,699n,
69912,68611,68612,68613,68314,683/5' 68211,68212,68213,68214,676n, KN E 4674t1,
467311,467yla2, kat. územie Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica.

Dťla 2| . 05. 202l podala fi. PAT 3, spol. s r. o. (Ičo 46 g07 076), so sídlom Rebaľboľov a |lC,
Bľatislava, v zastúpení Adľianou Hľnčárovou, Repište l88, Sklené Teplice, na obec Huncovce, ako
príslušný stavebný úrad, návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu : ,, Huncovské dľevenice
v obci Huncovce _ vN pľípojka a VN rozvádzač", na pozemkoch parc. č. KN c 4380ĺ294,
43801324, 43801323,4380/326,4380119l,3854ĺt,3864,2729t2,272918,2726t2,2729t29,3070, 865'
3853,382712,87212,97112,97012,927,999,779,690,926,691, 679,6glt5,6ggt1,6ggt2,6g6/1, 696t2,
68613,68314,683/5' 682ll,68212,68213,68214,676l2,KN E 4674tt,4673tl,4673tlo2, kat. územie
Huncovce, Malý Slavkov a Vel'ká Lomnica.

Na stavbu vydala obec Huncovce, ako prístušný stavebný úrocl, dňa 15. 03. 2020, pocl č. sÚ
s484/20l7'Pk, ýzemné rozhoclnutie, ktoré nadobudlo próvoplatnost'dňa 26.04. 2018, dňa 14.05.
2020, poct č. sÚ 381/2020 _ Pk, predÍženie ptatnosii územného rozhodnutia, ktoré nodobudlo
prdvoplatnost' dňa 15. 06. 2020 a dňa 25. u. 202I, pod č. sÚ sotzĺzozL _ Pk, rozhodnutie _ zmena
územného rozhodnutia, ktoľé nadobudlo prdvoplatnost' dňa 01. 03. 202I.

čIenenie stavbv : so 04 -0I W prípojka
so 04- 04.I Trafostanica č, 1
so 04- 04.2 Trafostanico č. 2
so 04-05 W rozvtŕdzač

Uvedenúm clňom bolo začoté stavebné konanie.

obecHuncovce, akopríslušnýstavebnýúrad, podlh$6lods.t,$ll9ods.3, $1l7 a $l40
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku / stavebný zákon /, $ l8 zilk. č.
7lĺ1'967 Zb. o správnom konaní

oZNAMUJE ZAčATIE sTAvEBNÉHo KoNANIA

na vyššie uvedenú stavbu a nakol'ko Žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie
navľhovanej stavby a stavebnému úľadu sú dobre známe pomery staveniska, stavebný úrad u p ú š ť
a v zmysle $ 6l ods' 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.



Účastníci konania a dotknuté oľgány môžu svoje námietlry uplatnit' najneskôľ do 7-mich
pľacovných dní odo dňa doľučenia tohto oznámenia. Podl'a $ oí oas. 3 siavebného zákona
stavebný úrad na neskôr podané námietky účastníkov konaniä neprihliadne. Podl'a $ ó1 ods. 5
stavebného zákona ak dotknuté oľgány v uľčenej lehote nepľedložia svoje štanovisko
k povolbvanej stavbe alebo nepožiadajú o predíženie lenoty na posúäenie stavby, stavebný úrad
má za to, že so stavbou z hl'adiska nimi slódovaných záujmov súnhsia. Do podnadov je možné
nahliadnut' na Stavebnom úrade, so sídlom Dr. Alexandia 30, Kežmaľok Ak sa nechďniektorý
z účastníkov konania zastupovat', pľedloží o tom jeho zástupca plnú moc.

Toto oznámenie musí byt'v súlade s $ 26 zákona é.7ttlg67 Zb. osprávnom konaní (spľávny
poľiadok) v5rvesené v obci po dobu lĹtich dní na veľejne pľístupnom mieste a oznámené
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia tejtďvyhiášky le dňom doľučenia.
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Peter Majeľčák

Vyvesené dňa: 4 3 lr' ĺ,a
pečiatka a podpis oľgánu,
zabezpečil qrvesenie vyhlášky

Vybavuje : Ing. Mária Pajáková, č. t. : 052 l 468 58 52

staľosta obce

obcc }tulý Slavkĺlv
Gcľlirclroľskĺr 5f Zvesené dňa:

nlý Slavkov pečiatka a podpis oľgánu, ktoľý
.3- zabezpečil zvesenie vyhlášlcy
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