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Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho
pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stavebník Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke č.
2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení spoločnosťou ENData, s.r.o., so sídlom
Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, IČO 46307303, podal dňa 24.05.2017 žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu '10423-Tvrdošín-Vladina-Rek. VNK od
1353/ts/422 po 1353/uv/21', na pozemkoch E-KN parcela č. 90, 92, 93, 94 a C-KN parcela č.
1559/127, 1559/128, 1559/311, 1566, katastrálneho územia Tvrdošín.
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu časti prívodných VN káblov do existujúcej
trafostanice v lokalite IBV Vladina, k.ú. Tvrdošín.
Mesto Tvrdošín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) a článku I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného
zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 3 a 4 stavebného zákona

oznamuje,
že podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ sa dňa
03.08.2017 začalo stavebné konanie o povolenie uvedenej stavby a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zákona súčasne stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania spojeného s
miestnym zisťovaním vzhľadom k tomu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 dní odo
dňa doručenia oznámenia. Zároveň upozorňuje účastníkov konania, že na neskoršie podané
námietky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak v
určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 61 ods.6 stavebného zákona má sa za to,
že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov možno nahliadnuť a na Mestskom úrade v Tvrdošíne, oddelení výstavby
(spoločný stavebný úrad so sídlom v Tvrdošíne).
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Upozornenie :
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného
zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov
a musí byť zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Tvrdošín. Posledný deň
tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto oznámenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. internetovej stránke.
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