OBEC DRAVCE
Dravce 27, 053 14 Dravce
- stavebný úrad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: DRA-SA-2021/036
V Dravciach, dňa 5.5.2021

Verejná vyhláška
Vec
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a o upustení od ústneho
konania

Dňa 23.4.2021 podala Svetlana Garčárová, 053 14 Dravce žiadosť o vydanie stavebného
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Novostavba rodinného
domu“ na pozemku parcela č. C KN 379, C KN 380 v k. území Dravce.
Stavebné objekty
SO 01 Rodinný dom
SO 02 Kanalizačná prípojka
SO 03 Spevnená plocha
SO 04 Vodovodná prípojka
Dňom podania bolo zahájené spojené územné a stavebné konanie
Obec Dravce ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 36 a § 61 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou oznamuje
začatie spojeného územného a stavebného konania a pretože sú mu stavebnému úradu dobre
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho
jednania, od ústneho rokovania sa upúšťa aj z dôvodu vyhlásenia výnimočného stavu Vládou
SR.
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia , inak sa na ne neprihliadne.
Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Dravciach –
Stavebnom úrade. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány a obec.
Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia, v zmysle § 61 ods.5 stavebného zákona má
sa za to , že so stavbou z hľadísk nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného
zákona preto musí byť zverejnené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým, na webovom sídle Obce Dravce a na centrálnej úradnej tabuli CUET. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Peter Faltin
starosta obce

Na vedomie
1. Obec Dravce, 053 14 Dravce 27
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
3. SPP Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Okresný úrad Poprad, odbor pozemkový a lesný, Nábrežie J.Pavla II, č. 16, 058 01 Poprad

