MESTO TRSTENÁ
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Naše číslo: 2152/1/2019/9-T
Vybavuje: Bc. Polakovičová
Č.t. 0903 781 222
V Trstenej dňa 17. 07. 2019

Vec
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho
pojednávania.
Navrhovatelia Vladimír Štubendek a Mgr. Patrícia Štubendeková, Západ 1058/22,
028 01 Trstená, podali dňa 12. 07. 2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
"Polyfunkčný objekt", na pozemku parcela registra C-KN č. 9394/110, katastrálne územie
Trstená. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Mesto Trstená ako 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. 1 a § 140 stavebného zákona, týmto oznamuje začatie konania o využití územia dotknutým
orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia. Zároveň stavebný úrad upozorňuje účastníkov
konania, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred uplynutím,
primerane predlži, Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi
v určenej lehote stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť na Meste Trstená v kancelárii Spoločného
obecného úradu - stavebný úrad Trstená, so sídlom Trstenské technické služby TTS, J. Hertela 323,
028 01 Trstená, v úradných dňoch (pondelok od 730 hod. do 1530hod., utorok od 730 hod. do
1530hod., streda od 730hod. do 1700hod. a v piatok od 730 hod. do 1400hod.), prípadne v inom
termíne dohodnutom na tel. č. 0903 781 222.
Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechal zastupovať.
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str. 2 oznámenia Č. 2152/2019/9-T

V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov pri nahliadnutí do podkladov alebo na požiadanie stavebný úrad účastníkom
konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne pomoc a poučenie, aby pre
neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na
vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí
stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.
Upozornenie:
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v
odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvo
stupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného
zákona a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Trstenej, ako aj na
webovej stránke mesta Trstená. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Súčasťou
oznámenia je situačný výkres.
Príloha:
Situácia umiestnenia stavby

PhDr. Ing. Magdaléna' Zmarzláková
primátorka mesta

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1/ Vladimír Štubendek, Západ 1058/22,02801 Trstená
2/ Mgr. Patrícia Štubendeková, Západ 1058/22, 028 01 Trstená
3/ účastníci konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona - právnické osoby a fyzické osoby,
ktorých vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným
pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté
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