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LÚČKA

Obecný úrad Lúčka č. 77, 082 71 Lúčka
___________________________________________________________________________
Č.j. Lú – 2019/66-OcÚ/102-SOcÚ/Ba
V Lúčke, dňa 27.03.2019
Vybavuje: Ing. Bučková A.
051/4881172, 0917 326 639

Oznámenie
o začatí stavebného konania podľa § 36 ods.4 a § 61 ods.4 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov

VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Kristián Petrík, trvale bytom Milpoš 129, 082 71 a Patrik Škovranko, trvale bytom
17.novembra 620/76, 083 01 Sabinov, podali dňa 25.03.2019 na tunajšom stavebnom úrade
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Sklad Milpoš“, na pozemku parc. č. KN-C 587/2,
kat. územie Lúčka.
Uvedeným dňom sa začalo zlúčené územné a stavebné konanie.
Obec Lúčka, príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 39a ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších noviel zlúčil územné konanie so stavebným konaním. V
súlade s § 36 v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie zlúčeného
územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne
obvyklou formou (jednotlivo) a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

30.04.2019 o 10.00 hod.
so stretnutím na OcÚ v Lúčke.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho
pojednávania na SOcÚ v Lipanoch a na ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr na tomto
rokovaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania neoznámi v určenej
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude považovať jeho
stanovisko za kladné.
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú
plnú moc.
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Stavebníci ku konaniu doložia tieto doklady:
- súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Lúčka,
− potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100€ (zaplatiť na OcÚ Lúčka),
− list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy – DOLOŽÍ OBEC ( Obec ako orgán verejnej
moci povinný postupovať v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. a teda získavať
a používať údaje evidované v informačných systémov verejnej správy a vyhotovovať si
z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne
poskytovať.
DCOM v tejto veci funguje a výpisy LV z katastra elektronicky zasiela na počkanie,
takže odvolávať sa na § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z.z. obec nemôže),
- vyjadrenie KRPZ KDI Prešov,
- vyjadrenie SaÚC PSK Prešov,
- povolenie výnimky z ochranného pásma cesty (bod. 4 vyjadrenia OÚ CD a PK
Prešov),
- povolenie na pripojenie pozemnej komunikácie na cestu (bod. 8 vyjadr. OÚ CD a PK
Prešov),
- vyjadrenie OÚ – ŠVS, ŠSOH,
- rozhodnutie OÚ – pozemkový a lesný odbor, Prešov,
- vyjadrenie ORHaZZ Prešov.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 a § 61 ods.4
zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce Lúčka.

Vladimír Murcko
starosta obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

...........................................
odtlačok pečiatky a podpis

Doručí sa:
1. Obec Lúčka, OcÚ Lúčka č. 77, 082 71, za účelom vyvesenia
2. Pre spis

