
 
Zn.: 4326/2021/288 
Vybavuje: Ing. Jaroslava Ferencková 
tel.: 0910 487 333 
email: su@podolinec.eu 

   Podolínec  
22.10.2021 

O Z N Á M E N I E  
o začat í  konania  o  pred ĺžen í  p latnost i  územného rozhodnut ia  vere jnou vyhláškou  

Dňa 28.09.2021 podal navrhovateľ Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01  Hniezdne, IČO: 00329851, 
žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Forbasy – 
MK a IS pre IBV Za hostincom“ na pozemkoch parc. č. KN-C 303/6, 394/2, 303/7, 303/22, 394/6, 303/24, 
303/9, 394/3, 303/8, 377/1, 299/2, k. ú. Forbasy.  

Mesto Podolínec, stavebný úrad v zmysle § 2 odst. e) zákona č. 416/2001 Z.z., o prechode 
niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ako určený stavebný 
úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v úplnom znení noviel, v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 a primerane § 36 odst. 1, 4 stavebného zákona 
v znení jeho noviel ako i v súlade so zákonom č.71/1967 Zb., v znení jeho noviel (správny poriadok)  týmto 

oznamuje začatie konania  o predĺžení platnosti  územného rozhodnutia 
verejnou vyhláškou  

o umiestnení stavby „Forbasy – MK a IS pre IBV Za hostincom“ 

na pozemkoch  parc. KN-C 303/6, 394/2, 303/7, 303/22, 394/6, 303/24, 303/9, 394/3, 303/8, 
377/1, 299/2, k. ú. Forbasy, dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne  

u p ú š ť a  

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vzhľadom na to, že konanie sa týka iba času 
predĺženia platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7-mich dní odo 
dňa doručenia. Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad na neskôr podané námietky 
účastníkov konania neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej 
správy, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe alebo nepožiada o predĺženie lehoty na posúdenie stavby, stavebný úrad má za to, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na MsÚ Podolínec v pracovných dňoch po telefonickej dohode za dodržania aktuálnych 
protiepidemiologických nariadení. 

 

 

                    Mgr. Jaroslav Seman 
              primátor mesta   

 
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 odst.4 zákona č.50/1976 Zb. v zn. neskorších 
predpisov. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Oznámenie musí byť 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Podolínec a obce Forbasy (na internetovej stránke). 

Vyvesené dňa :    22.10.2021                                            Zvesené dňa : 06.11.2021 
 
pečiatka a podpis orgánu, ktorý  zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky:                                            

 
Obecný úrad vo Forbasoch 

Michal Hanečák 
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Doručí sa: 
Účastníci konania: 

1. Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01  Hniezdne 
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
3. Ing. Michal Dúbravský, ISPO spol. s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 
4. Obec Hniezdne, Hniezdne  

 

Na vedomie: 
5. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný 

úrad, Námestie slobody 6, 210 05  Bratislava 
6. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
7. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
8. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
9. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa 
10. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov 
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  
13. Okresné riaditeľstvo PZ, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa 
14. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice 
15. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89  Poprad 
16. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
17. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
18. Mesto Podolínec, Mariánske nám. 3/3, Podolínec – do spisu 
 

 


