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VEREJN Á VYHLÁŠKA

OZN ÁMENIE
o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

a o upustení od ústneho konania

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne 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 § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov, na základe návrhu železníc Slovenskej republiky (ďalej len ,,žSR"),
zastúpenej firmou PRODEX, spol. s r.o., vydalo dňa 14.11.2007 pod č. 20-2306/2007-Fe
rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom ,,Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,
úsek trate Poprad - Tatry (mimo) - Krompachy", číslo stavby: A06099. Predmetné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2008~ platnosť územného rozhodnutia bola
stanovená do 5 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Na základe návrhu firmy PRODEX, spol. s r.o., tunajší úrad rozhodnutím č. 20-5158-
4/2012-JS zo dňa 14.02.2013 rozhodol o predlžení platnosti územného rozhodnutia č. 20-
2306/2007-Fe zo dňa 14.11.2007 do 02.01.2018.

Firma PRODEX spol. s r.o., podala na tunajšom úrade dňa 10.11.2017 žiadosť
o predlženie platnosti uvedeného územného rozhodnutia do 02.01.2023.

Mesto Spišská Nová Ves primerane podľa § 36 stavebného zákona oznamuje začatie
konania o predlžení platnosti uvedeného územného rozhodnutia Nakol'ko sa
v predchádzajúcich konaniach uskutočnili ústne pojednávania, s prihliadnutím na ustanovenie
§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
"správny poriadok") stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a účastníkom konania na
uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu 10 pracovných dní odo dňa sňatia
verejnej vyhlášky, inak k nim nebude prihliadnuté. V odvolacom konaní nebude
prihliadnuté na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť (poučenie podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona).

V rovnakej lehote podajú svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý
z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, stavebný úrad predlži lehotu na jeho
žiadosť pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Žiadatel' k svojmu podaniu doložil nové vyjadrenia dotknutých orgánov, ktorých
platnosť vyjadrení bola v predchádzajúcom konaní časovo obmedzená. Tunajší úrad
týmto vyzýva dotknuté orgány a účastníkov konania, aby prípadné zmenené okolnosti,
vhodné zretel'a, oznámili v stanovenej lehote.



Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stanovenej lehote na Mestskom úrade
v Spišskej Novej Vsi - oddelení územného plánovania a stavebného poriadku, ll. poschodie
č. dverí 312, vybavuje Ing. Sadová, č. tel. 053/41 52325, e-mail: julia.sadova@mestosnv.sk.
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Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na mieste v obci obvyklom.

Vyvesené dňa:

S 12. 2Qf~
Sňaté dňa:

20.12 .2o/:t-

Pečiatka a podpis orgánu,
ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie
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