Obec Nižný Hrušov
Číslo:OcÚ-S2020/00145 - 02 Mi

Nižný Hrušov, 15.04.2020

Vec
Anna Bedajová, Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rodinného domu v k.ú. Nižný
Hrušov
-Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania.
Anna Bedajová r. Marčáková bytom Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov ako stavebník,
podala dňa 14.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom
konaní na stavbu „Novostavba rodinného domu“, ktorá sa má umiestniť a uskutočniť na pozemku
parcela CKN 860 v k.ú. Nižný Hrušov.
Uvedeným dňom sa začalo spojené územné a stavebné konanie.
Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. l) a § 33
ods. l) zákona číslo 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov
(stavebný zákon), podľa §§ 36 ods. 1) a 61, ods. l) citovaného zákona, oznamuje začatie spojeného
územného a stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom na
aktuálnu situáciu v SR - (šírenie nákazy koronavírusu), ako aj z dôvodov, že pomery na stavenisku sú
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie možnosti povolenia stavby, stavebný
úrad v zmysle § 61 ods. 2) stavebného zákona, upúšťa od ústneho konania.
Podľa § 61 ods. 1) stavebného zákona, účastníci konania môžu prípadné námietky
k umiestneniu a uskutočneniu stavby uplatniť písomnou formou obci Nižný Hrušov, adr. Obecný úrad
Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov v lehote do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa k ním neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány. Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona, ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje
na riadne posúdenie dlhší čas, predlží stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí spojeného územného a stavebného konania v určenej
alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, bude sa toto považovať za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do dokumentácie a dokladov je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Nižný Hrušov
v aktuálnych úradných hodinách, v lehote určenej pre uplatnenie námietok a stanovísk.

Ján F e n č á k
starosta
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Doručí sa
_______________________________________________________________________
-Anna Bedajová, Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov
-Juraj Leško, Nižný Hrušov 396, 094 22 Nižný Hrušov
-Anna Lešková, Nižný Hrušov 396, 094 22 Nižný Hrušov
-Silvia Berešová, Sídl. 1. mája 64/21, 093 01 Vranov n.T.
-Ing. Michal Bedaj, Košariská 65, 900 42 Dunajská Lužná
-Ing. Peter Vasiľ, Nám. slobody 79 - Proj. Kancelária Ing. Anton Pavúk, 093 01 Vranov n.T.
-Ing. Anton Pavúk, Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n.T.
-Ing. Viktor Kraus, Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n.T.
-Ing. Peter Hilčanský, Konečná 5, 070 01 Michalovce
-Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov
Ďalej sa oznamuje
__________________________________________________________________________
-Okresný úrad Vranov n.T., Odbor star. o ŽP- ŠSOH, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., Odbor CD a PK, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-OR- PZ- Okresný dopravný inšpektorát, Nemocničná 578/4, 093 012 Vranov n.T.
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n. T.
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

