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V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Oznámenie  
o začatí územného konania o umiestnení stavby  

a o upustení od ústneho pojednávania 

 

 

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v 

zastúpení na základe splnomocnenia: Ing. Mária Vaľková, bytom Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá 

(ďalej len „navrhovateľ“) podala dňa 04.04.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení líniovej stavby „SO 107 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy; Spišská Belá – 

Strážky, 7RD – NN_3855/2021“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území 

Strážky a Spišská Belá podľa priložené situačného výkresu, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Cerva.  

Uvedená líniová stavba je zároveň súčasťou stavby: Individuálna výstavba 7 rodinných domov 

s vybudovaním príslušnej infraštruktúry. 

Uvedeným dňom podania úplného návrhu na vydanie rozhodnutia bolo začaté územné konanie.  

 

Mesto Spišská Belá 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  

podľa § 5 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov v spojení  s § 27    

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením  § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby a súčasne podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 

spojeného s miestnym zisťovaním. 

 

Stručný opis navrhovanej stavby: 

Navrhovaná stavba rieši úpravu jestvujúceho vzdušného vedenia na ulici Popradskej od rodinného 

domu so súp. č. 1224/45B, výmenu potrebných rozvodných skríň a ich doplnenie a rozšírenie NN siete 

pre výstavbu 7 rodinných domov na konci ulice Popradskej. Úprava jestvujúceho vedenia a jeho 

rozšírenie budú v zmysle situačného výkresu, ktorý tvorí súčasť tohto oznámenia o začatí konania. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade. Účastníci 

konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia (deň doručenia = posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky), inak sa na ne 

neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle § 36 

ods. 3 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak 

niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, stavebný úrad na jeho 
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žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

o začatí konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, 

predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  V odvolacom konaní sa 

neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej 

lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží o tom jeho zástupca písomnú 

plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Jozef  Kuna 

primátor mesta 
 

 

Prílohy: 

1. Situácia osadenia stavby 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie oznámenia sa vykoná tak, že sa písomnosť 

vyvesí po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli správneho orgánu - mesta Spišská Belá. 

Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Oznámenie sa súčasne zverejní 

na elektronickej úradnej  tabuli mesta. 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 21.04.2022                                                         Zvesené dňa:  

pečiatka a podpis orgánu, pečiatka a podpis orgánu, 

ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia ktorý potvrdzuje vyvesenie oznámenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odtlačok pečiatky 

a podpis oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na vedomie: 

 

Navrhovateľ: 

1. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2. Ing. Mária Vaľková, Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá – na základe splnomocnenia 

3. Ing. Jozef Cerva, Levočská 866, 058 01 Poprad - projektant 

 

Vlastníci dotknutých pozemkov:  

4. Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá 

5. Vladimír Matfiak, Popradská 1023/47, 059 01 Spišská Belá 

6. Ing. Mária Vaľková, Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá – na základe splnomocnenia stavebníkov 

stavby: Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním príslušnej infraštruktúry, ktorí 

sú zároveň vlastníci dotknutých pozemkov 

7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány: 

8. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK), Nižná 

brána 6, 060 01 Kežmarok 

9. Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor, Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok 

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Nižná Brána 6, 060 01 

Kežmarok 

11. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 

Kežmarok 

12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

13. PVPS a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

14. SPP – Distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

15. SLOVAK TELEKOM, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 


