Obec Nižný Hrušov
___________________________________________________________________________
Číslo: OCÚ-S2017/00349-04 Mi
k č. OCÚ-S2018/00014

Nižný Hrušov dňa 20.02.2018

Vec
Ján Králik a Silvia Králiková, Nižný Hrušov 145, 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 a nariadenie ústneho
pojednávania

Ján Králik a manž. Silvia obaja bytom Nižný Hrušov, Hôrky č. 145 ako stavebník, podali dňa
29.12.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na
stavbu: Novostavba rodinného domu a oplotenie, vrátane prípojok stavby na verejné rozvodné siete,
na pozemkoch CKN 115/1 a 115/4, k.ú. Nižný Hrušov. Časť kanalizačnej a vodovodnej prípojky
majú byť umiestnené aj na parcelách č. 115/3 a 120/3 k.ú. Nižný Hrušov.
Podľa §39a, ods. (4) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
nesk. predpisov, (ďalej len stavebný zákon), bolo spojené územné konanie so stavebným. Dňom
podania žiadosti začalo spojené územné a stavebné konanie.
Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. l a § 33
ods. (l) stavebného zákona, podľa §§ 36, ods. (l) a 61, ods. (l) stavebného zákona, oznamuje začatie
spojeného územného a stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na
prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
13.03.2018 o 9. 30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov na mieste navrhovanej stavby, Nižný Hrušov, parcela číslo 115/1.
Účastníci konania môžu prípadné námietky a pripomienky k umiestneniu a uskutočneniu
stavby uplatniť najneskôr pri ústnom konaní inak, sa k ním neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia
svoje stanoviská dotknuté orgány.
Do dokumentácie a podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť pri ústnom konaní.
Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona, ak niektorý z dotknutých orgánov a správcov sieti potrebuje na
riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania neoznámi v stanovenej alebo
predĺženej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Prípadný zástupca účastníka konania, musí pri ústnom konaní predložiť písomnú plnú moc.

Ján F e n č á k

starosta obce
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Doručí sa
____________________________________________________________________________
-Ján Králik, Nižný Hrušov, Hôrky 145, 094 22 Nižný Hrušov
-Silvia Králiková, Nižný Hrušov, Hôrky 145, 094 22 Nižný Hrušov
-Ján Hermanský, Nižný Hrušov 566, 094 22 Nižný Hrušov
-Helena Hermanská, Nižný Hrušov 566, 094 22 Nižný Hrušov
-Ján Babjačok, Nižný Hrušov 59, 094 22 Nižný Hrušov
-Helena Babjačková, Nižný Hrušov 59, 094 22 Nižný Hrušov
-Mgr. Milena Barkóciová, Nižný Hrušov 92, 094 22 Nižný Hrušov
-Ing. Radoslav Mašlonka, Kuchyňa 175, 900 52 Kuchyňa
-Mgr. Vladimír Kakaš, Kuchyňa 175, 900 52 Kuchyňa
-Ing. Gabriel Šimon, Jégeho 14, 821 08 Bratislava
-Ing. Denis Serina, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
-Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Na vedomie
__________________________________________________________________________________
-Okresný úrad Vranov n.T., odbor star. o ŽP- ŠSOH, NS č. 5,Vranov n.T.
-Okresný úrad Vranov n.T., odbor cestnej dopravy a PK, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
-VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice
-Slovak Telekom, a.s. Poštova 18, Košice
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VVS a.s. Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
-OR- HaZZ, 093 01Vranov n.T.

