
Obec Drienica 

Obecný úrad Drienica 168,  083 01,  Drienica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

č. 273/2019 - 889/Mt                                                                   V Sabinove, dňa  16.12.2019 

 

 

 

Oznámenie 

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania 

  

                                                           (Verejná vyhláška) 
 

          Dňa 16.12.2019 podal Lyžiarska klub SKI K2 Prešov, Tatranská 37, 080 01, Prešov 

na tunajšom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „VN el. 

prípojka, TS 1, TS 2, PS 01 Rozvádzač “ na pozemkoch KN- E  parc. č. 991 katastrálne 

územie Drienica, pozemkoch KN- E  parc. č. 661, 649/1, 647, 648, 541, 557 katastrálne územie 

Olejníkov a pozemkoch KN-C  1134/3, 1134/2, 1193 katastrálne územie Olejníkov.  
 

         Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

         Obec Drienica ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

začína územné konanie na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „VN el. prípojka, 

TS 1, TS 2, PS 01 Rozvádzač “ na pozemkoch KN- E  parc. č. 991 katastrálne územie 

Drienica, pozemkoch KN- E  parc. č. 661, 649/1, 647, 648, 541, 557 katastrálne územie 

Olejníkov a pozemkoch KN-C  1134/3, 1134/2, 1193 katastrálne územie Olejníkov. 

  

         O začatí územného konania podľa § 36 ods. 4  stavebného zákona Vás upovedomujeme, 

a za účelom prerokovania tejto veci nariaďujeme o predloženej žiadosti ústne konanie spojené 

s miestnym zisťovaním na deň 

 

07.01.2020 o  09.30 hod. 

 

so stretnutím na Obecnom úrade v Drienici, Drienica 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 
 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce 

 

Vyvesené dňa :                                      Zvesené:                           Odtlačok pečiatky, podpis: 


