OBEC DRAVCE
Dravce 27, 053 14 Dravce
- stavebný úrad –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo: DRA-SA-2022/022
V Dravciach, dňa 19.05. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Dňa 21.03.2022 doručil Miloš Škovira, 053 14 Dravce 43 žiadosť
o vydanie
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu „Novostavba rodinného domu“
na pozemku parcela č. C KN 105 v katastrálnom území Dravce.
Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Dravce pod č. 55/SA/2018 49/2012-1 dňa 22.08. 2012.
Zmena stavby pred jej dokončením bola vydaná Obcou Dravce dňa 24.8. 2020 pod č. DRA/SA2020/044.
Na základe tejto žiadosti Obec Dravce ako príslušný stavebný úrad v zmysle
ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
jeho úplnom znení (ďalej stavebný zákon) v zmysle § 61 ods. 4, § 62 a § 63 stavebného
zákona v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (správny poriadok) prerokoval žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv a
právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov konania, ako i záujmov
chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a v zmysle ustanovenia § 68 ods.2 stavebného
zákona rozhodol takto:

zmena stavby pred jej dokončením
„Novostavba rodinného domu“ umiestnená a pozemkoch parcela č. C KN 2240/93
v katastrálnom území Dravce sa

povoľuje,
v rozsahu zmien:
Termín ukončenia stavby: Stavba bude ukončená najneskôr do XII/2024.
Ostatné podmienky stavebného povolenia, ktoré vydala Obec Dravce pod č. 55/SA/2018
49/2012-1 dňa 22.08. 2012 ostávajú v platnosti nemenné.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Od odôvodnenia sa upúšťa nakoľko v zmysle ustanovenia §47 ods.1 správneho
poriadku sa vyhovelo všetkým účastníkom konania.
Správny poplatok zaplatený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení
neskorších predpisov, vo výške 10 eur v hotovosti do pokladne obce pod č. P2/260 dňa
19.05.2022.

-2Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle § 54 správneho poriadku odvolať
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Dravce, 053 14 Dravce 27. Toto
rozhodnutie je možné preskúmať súdom po využití riadnych opravných prostriedkov.
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.

Bc. Peter Faltin
starosta obce

Na vedomie
1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41,
Levoča
3. PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
4. Okresný úrad Levoča, OSOŽP, Nám, Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
5. SPP Distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. Obec Dravce, 053 14 Dravce 27

