
Obec Drienica 
Obecný úrad v Drienica 168,  083 01,  Drienica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
č. 110/2019 - 270/Mt                                                                    V Sabinove, dňa  03.05.2019 
 
 

 
Oznámenie 

o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania 
                                                           (Verejná vyhláška) 
  
 Dňa 23.04.2019 podala organizácia Lyžiarsky klub Ostravanka, Veselá 6, 080 01, 
Prešov návrh na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby- prístavba 
k existujúcej stavbe: „Budova pre šport sup. č. 508“ na pozemku KN-C parc. č. 1544/3  
katastrálne územie Drienica a žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: ,,garáž“ na pozemku 
KN-C parc. č. 1544/3  katastrálne územie Drienica. 
 
 Obec Drienica v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

n a r i a ď u j e 
 
o predloženom návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň   

 
 

23.05.2019  o  9.30 hod. 
 
  
so stretnutím na  Obecnom úrade v Drienici č. 168, 083 01  Sabinov.    
 
         Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na 
tunajšom úrade. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť najneskôr na tomto 
konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú 
plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.                                                  
 
 
                                                                                                          Ing. Igor Birčák  
                                                                                                             starosta obce                                                                      
      
Doručí    sa : 
 

1. Lyžiarsky klub Ostravanka, Veselá 6, 080 01, Prešov  
2. Ing. Marián Korba, Veselá 6, 080 01, Prešov 
3. Ing. Július Gajdár, Záhradná 214, 080 01, Prešov -  projektant 
4. Verejná vyhláška 

 
Na vedomie: 
 

1. Obec Drienica, Drienica 168, 083 01, Sabinov  
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