MESTO VRÚTKY

Mestský úrad Vrútky
Vrútky, dňa 09.05.2022
Č.sp.: 1005/2022/Tk
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

a

oznámenie o začatí
stavebného konania
pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť EUROPOWER, s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky,
IČO 45541329, v zastúpení konateľom Ing. Rastislavom Mikulom, Francúzskych partizánov
3498/70, 038 61 Vrútky, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa
ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/
v znení neskorších predpisov, žiadosť o stavebné povolenie stavby „Technická
infraštruktúra – IBV Vrútky“ umiestenej na pozemkoch parc. č. KN-C 1591 (KN-E 1591),
1604/10, 1604/31, 1604/46, 1604/50, 1604/51, 1604/72, 1604/76, 1604/79, 1604/80, 1604/112,
1604/116, 1606/1, 4386/2 (KN-E 4386/1), 3004/35 k.ú. Vrútky, na ktorú bolo vydané územné
povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky pod č. sp. 535/2021/Tk zo dňa 28.03.2022
právoplatné dňa 05.05.2022.
Mesto Vrútky v súlade s §18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní /správny zákon/
v znení neskorších predpisov a podľa §61 zákona č.50/1976 Zb. oznamuje účastníkom konania a
dotknutým orgánom začatie stavebného konania a súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje
ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa
10.06.2022 /piatok/ o 10,00 hod
so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, nám. S. Zachara 4, kanc. č. 209
s následnou obhliadkou miesta stavby.
Súčasne stavebný úrad žiada žiadateľa predložiť do termínu pojednávania:
- doplnenie stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy (TURVOD, a.s.; OÚ Martin
OSZP; OÚ Martin PLO; Slovenský pozemkový fond),
- doklad o zaplatení správneho poplatku – položka 60 písm. g) – 200 eur,
- doplniť 2 paré PD.
Do podkladov možno nahliadnuť pred dňom pojednávania na stavebnom úrade vo
Vrútkach v stránkové dni (pondelok, streda, piatok) a pri ústnom pojednávaní. Účastník konania
musí preukázať skutočnosť, na základe, ktorej sa mu priznáva postavenie účastníka konania
(napr. list vlastníctva na dotknuté pozemky a stavby vrátane susedných pozemkov a stavieb, príp.
iné listinné dôkazy). Ak sa nechá niektorí z účastníkov zastupovať predloží jeho zástupca
písomné splnomocnenie.
Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri
ústnom konaní, námietky podané po tomto termíne nebudú braté do úvahy.
V tej istej lehote sú povinné oznámiť svoje stanovisko aj dotknuté orgány, inak sa v zmysle §61
ods.1 stavebného zákona na neskoršie podané námietky neprihliadne. Ak niektorí z orgánov

potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred
jej uplynutím primerane predĺži.

Mgr. Branislav Zacharides
primátor mesta
Táto vyhláška , ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania, bude vyvesená v súlade
s ustanovením §26 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
a podľa §61 ods.4 stavebného zákona – líniová stavba, po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Vrútky. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného konania.
Mesto Vrútky - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa :

.....................................

Zvesené dňa : ...................................

Príloha: situácia
Doručiť :
1)
EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky v zastúpení
konateľom Ing. Rastislavom Mikulom, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky
2)
Ing. Iveta Kolenčíková, Na Bystričku 16, 036 01 Martin
3)
MICHLOVSKÝ spol., s.r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany
4)
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
5)
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. č. 19, 010 01 Žilina
6)
Martico, s.r.o. , Východná 14, 036 01 Martin
7)
Martinská teplárenská , a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin
8)
OÚ Martin- odb. st. o ŽP, Vajanského nám,č.1, Martin
9)
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10) SPP-D, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11) Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
12) Turvod a.s. Kuzmányho 25, 036 01 Martin
13) STEFE Martin, a.s. Východná 14, 036 01 Martin
14) GAYA s.r.o., P.O: Hviezdoslavova 23B, 036 01 Martin
15) Mesto Vrútky OŽP, Námestie S.Zachara 4, 038 61 Vrútky
16) STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36387223
17) Vlastníci susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnými stavbami
18) Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
19) a/a
Vybavuje: Ing. Terézia Kotlebová

terezia.kotlebova@vrutky.sk

043/424 18 21

