OBEC Mengusovce
STAVEBNÝ ÚRAD

059 36 Mengusovce 123
Číslo jednania: OUM-202/2021-02
Vybavuje: Ing. Miriam Zavacká, t.č. 0948/125988

VEREJNÁ

Mengusovce 15.11.2021

VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 16.11.2021
Zvesené dňa:
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby

VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného
s miestnym šetrením
Navrhovateľ: SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava podal dňa 26.10.2021 na
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Rekonštrukcia
SKAO Mengusovce“ na pozemku parc.č. KN C 938/17, 938/1, 938/3, 2426, 3532, 3531, 3529,
3528, 3527, 3530, 2117, 1116, 2420, 405/1, KN E 2498/1, 226, 230/1, 208/2 v k.ú. Mengusovce.
Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala Obec Mengusovce pod číslom OUM-129/2020-03
zo dňa 04.12.2020.
Obec Mengusovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných predpisov
(stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa §2 písm.e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s
ustanovením §80 stavebného zákona nariaďuje k prejednaniu predloženého návrhu ústne pojednávanie
spojené s miestnym šetrením na deň:
09.12.2021 o 12.30 hod.
so stretnutím na obecnom úrade v Mengusovciach
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, musí predložiť písomné splnomocnenie.
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K ústnemu pojednávaniu stavebník pripraví:
projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
stavebné povolenie
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní
výkresy s vyznačenými zmenami, ku ktorým došlo pri realizácii stavby
doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach
stavebného povolenia
stavebný denník
geometrické zameranie
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

Ján Šoltis
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli v obci Mengusovce a súčasne oznámené iným spôsobom v mieste obvyklým –
rozhlasom, na internete, alebo vyvesené na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na
mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň vyvesenia tejto verejnej vyhlášky je dňom
doručenia.

Doručí sa:
1. SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
3. Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058
01 Poprad
4. ostatní účastníci konania, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ktoré sú stavbou priamo dotknuté – verejnou vyhláškou
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