
OBEC  STAKČÍN 

 SNP 574/6, 067 61 Stakčín 
Číslo: SP-2022/284-02                V Stakčíne  08.07.2022 

 

   

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia    
 

 
Obec Stakčín ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 85a ods. 3 stavebného zákona  

 

zverejňuje 

 

na úradnej tabuli obce Stakčín, webovej stránke obce Stakčín www.stakcin.eu a na centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk)  kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu Cintorín Snina – 2. 

etapa na parc.  č. C KN 5935/46, 5935/47, 5935/48, 5935/49, 5935/50, 5935/51, 5935/52, 5935/63, k.ú. Snina,  

podanú dňa 07. 07. 2022 a údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.j. 

3350/2003.1.12/hp zo dňa 29.09.2003 Ministerstvom životného prostredia SR, Námestie Ľudovita Štúra 1, 

Bratislava.  

 

Rozhodnutie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - EIA zverejnené na: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/cintorin-snina. 

 

Tieto dokumenty sa zverejňujú do doby právoplatného ukončenia stavebného konania vo veci vyššie 

uvedenej stavby.  

 

Podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona: kópiu žiadosti o stavebné povolenie týkajúce sa stavby, vo vzťahu ku 

ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákona NR SR č. 

127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov) bez príloh zverejní 

stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle 

nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí 

byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie 

žiadosti o vydanie stavebného povolenia údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom 

konaní a záverečné stanovisko na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo k stavbe vydané.  

 

 

     

                Miroslav Bober   

           starosta obce 

 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 

NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na 

webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-stakcin/ 

 

 

vyvesené dňa: 08.07.2022                 zvesené dňa:   
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