
OBEC  Švábovce
   špeciálny stavebný úrad

059 12 Švábovce 132
Číslo jednania: ŠV-2021/719                                                                                  Švábovce  15.11.2021
Vybavuje: Ing. M. Zavacká, t.č. 052/7793101

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:   15.11.2021
              
                                                        
Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

VEC:  Stavba ,,Studňa”,   konanie podľa § 88a stavebného zákona o dodatočnom  povolení
stavby  v  spojení  s  §  88  stavebného  zákona  o  odstránení  stavby  a upustenie  od  ústneho
pojednávania a miestneho šetrenia

Stavebník: Lucia Hosová, 059 12 Švábovce 87 podal dňa 13.09.2021 na tunajšom špeciálnom
stavebnom úrade  žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na vodohospodársku stavbu ,,Studňa“ na
pozemku parc.č.  KN  C 3577 v k.ú. Švábovce.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o dodatočnom povolení vodohospodárskej stavby.

Obec  Švábovce, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a
špeciálny stavebný úrad  podľa  § 120 zákona  č.  50/1976 Zb.  o  územnom plánovaní  a  stavebnom
poriadku  v  znení  neskorších  platných  predpisov  (stavebný  zákon)   oznamuje  začatie  konania  o
povolení  vodohospodárskej  stavby – studne,  podľa § 26 zákona o vodách,   v súlade s ust.  §  88a
stavebného zákona v spojení  s  §  88 stavebného zákona a  vo väzbe na  §  61 stavebného zákona
známym  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom  štátnej  správy,  a  pretože  sú  špeciálnemu
stavebnému úradu  dobre  známe  pomery  staveniska  a  žiadosť  poskytuje  dostatočný  podklad   pre
posúdenie  stavby,  upúšťa  v  zmysle  §  61  ods.  2  stavebného  zákona  od  ústneho  pojednávania   a
miestneho zisťovania.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, správny orgán
oznamuje  účastníkom  konania  začatie  konania  verejnou  vyhláškou,  v  zmysle  ust.  §  61  ods.  4
stavebného zákona.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr  do 7 pracovných dní  odo dňa
doručenia tohoto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť
na  obecnom  úrade  vo  Švábovciach,  počas  stránkových  hodín.  V rovnakej  lehote  oznámia  svoje
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec.
      V odvolacom  konaní  sa  neprihliada  na  námietky  a pripomienky,  ktoré  neboli  uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak  sa  nechá  niektorý  z účastníkov  konania  zastupovať,  musí  predložiť  písomné
splnomocnenie.
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona  a musí byť
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Švábovce.  Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.  Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste  obvyklým,
v miestnom rozhlase, na internete alebo na dočasnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého
sa konanie týka.                            

                  Ing. Ján Mlynár, v.r.
                     starosta obce

Doručí sa:
1. účastníci konania, vlastníci susedných nehnuteľností - oznámi sa verejnou vyhláškou
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
3. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16,

Poprad
4. PVPS a.s., Hraničná 662/17, Poprad
5. SPP  - Distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
6. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
7. T-Com Slovak Telekom a.s., Poštová 18. P.O.BOX d-30, Košice

Na vedomie:
       1.   Lucia Hosová, 059 12 Švábovce 87
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