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V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A 
 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným 
konaním a nariadenie miestneho zisťovania 

  
   
      
          Žiadateľ: Ing. Igor Murko, bytom Kasárenská ulica 89/4, Spišská Nová Ves, v zastúpení 
stavebníkov: Marek Pačin, bytom Popradská 681/1, Spišská Teplica a Matúš Gál, bytom Kpt. Nálepku 
869/101, Svit, podal na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby 
v spojení s kolaudačným rozhodnutím na stavbu s názvom „NN prípojka Bindt Rekreačná chata“ 
na parcele C KN–2043, C KN- 2114/1 (E KN-218, E KN-83, E KN-86, E KN-87), C KN-2061/7, 
katastrálne územie Hnilčík. 

       Obec Hnilčík, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 88a  
stavebného zákona oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným 
konaním v súlade s ustanovením § 88a ods. 9 stavebného zákona dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a podľa § 18 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní na prerokovanie 
žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

22. 12. 2021 o 13.00 hod. 

so stretnutím na parcele C KN-2061/7, pri rozostavanej rekreačnej chate, Hnilčík, Bindt. 

          Účastníci konania a dotknutú orgány môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, 
musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej  stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných  
záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade.    

       Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.       

  
     Ľubomír  K a č í r  
           starosta obce                                           

     

 

Vyvesené dňa: 25.11.2021                                                                                       Zvesené dňa: 10.12.2021 
 

Pečiatka a podpis orgánu,  
ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 
 
Oznámenie sa doručí: 
Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (listy vlastníctva číslo: 
650, 1061, 1044, 926,102) vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo 
k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – doručenie oznámenia verejnou 
vyhláškou na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.obechnilcik.sk  


