SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD NIŽNÝ ORLÍK
so sídlom vo Svidníku poverený výkonom stavebnej správy pre obec Rovné
Č.j.: 32/2022 - 143
Svidník, 22.06.2022
Vybavuje: Ing. Viktória Vašková, Spoločný obecný úrad Nižný Orlík, tel. 0948 450375
OZNÁMENIE
o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho rokovania
Martina Hašková, bytom Duklianska 644/16, Svidník podala dňa 02.06.2022 obci
Rovné ako príslušnému stavebnému úradu žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby
,,Novostavba rodinného domu“ na pozemkou C-KN č. 593 v katastrálnom území obce Rovné,
podľa projektovej dokumentácie stavby v zlúčenom územnom a stavebnom konaní.
Obec Rovné ako príslušný stavebný úrad podľa ust. §-u 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len
stavebný zákon), v súčinnosti Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo
Svidníku, povereného výkonom stavebnej správy pre obec Rovné, oznamuje začatie
stavebného konania orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. §-u
36 ods.1 a §-u 61 ods.1 stavebného zákona a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním na deň:
13.07.2022 o 9:00 hod.
so stretnutím na Obecnom úrade v obci Rovné.
Do podkladov žiadosti možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom
obecnom úrade Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku, (Nábrežná 498/13) a pri ústnom jednaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr pri
tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a obec. Ak dotknuté orgány štátnej správy
v určenej lehote svoje stanoviská k povoľovanej stavbe neoznámia, predpokladá sa, že
z hľadiska nimi sledovaných záujmov, so stavbou súhlasia. Ak sa nechá niektorý z účastníkov
konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom
toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Viktória Vašková
Spoločný obecný úrad Nižný Orlík
Doručí sa:
1. Martina Hašková, Duklianska 644/16, Svidník
2. Obec Rovné, 090 16 Cernina – starosta obce
3. Ing Peter Magdziak PROPET, Sov. hrdinov 200, Svidník – projektant
4. VSE, Mlynská 31, Košice 042 91
5. OÚ SK – PLO, Sov. hrdinov 102, Svidník
Ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky

