OBEC NIŽNÝ HRUŠOV
____________________________________________________________________
Číslo: OcU-S2020/00177- 03 Mi

Nižný Hrušov, 26.05.2020

Vec
Martin Čop rod. Čop a Katarína Čopová rod. Grošková obaja bytom Nižný Hrušov č. 551,
094 22 Nižný Hrušov
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „Novostavbu rodinného domu“ v k.ú. Nižný
Hrušov,
-Oznámenie o začatí stavebného konania.
Martin Čop rod. Čop bytom Nižný Hrušov 551 a Katarína Čopová rod. Grošková
bytom Nižný Hrušov č. 551 ako stavebník, podali dňa 17.04.2020 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na „Novostavbu rodinného domu“, ktorá sa má uskutočniť na parcelách
C - KN číslo 697 a 698 k.ú. Nižný Hrušov. Súvisiace inžinierske objekty - prípojky stavby na
verejné rozvodné siete, sa majú uskutočniť na verejnom priestranstve , pri okraji miestnej
komunikácie Krížnej ulice. Časť elektrickej NN prípojky, odberné elektrické zariadenie, bude
vo vzdušnom priestore križovať parcelu C - KN číslo 699 k.ú. Nižný Hrušov. Pre
umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie číslo OcÚ-S2020/00177-03 zo dňa
22.05.2020, ktoré sa stalo právoplatným dňa 26.05.2020.
Obec Nižný Hrušov ako správny orgán a stavebný úrad vecne a miestne príslušný
podľa § 117 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa § 61 ods. (1) stavebného zákona,
oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Vzhľadom na to, že pomery na stavenisku sú známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad
pre posúdenie možnosti povolenia opísanej 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 a
pripomienky k uskutočneniu stavby uplatniť písomnou formou obci Nižný Hrušov, v lehote
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa
prihliada. Do dokumentácie je možné nahliadnuť v kancelárií Obecného úradu Nižný Hrušov,
Nižný Hrušov 520, v aktuálnych úradných hodinách, lehote určenej pre uplatnenie námietok.
Podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej
lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť účastníci konania. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, bude sa toto považovať za to, že so stavbou z
hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ján F e n č á k
starosta obce

Obec Nižný Hrušov, strana 2 oznámenia číslo OcÚ-S2020/00177- 03 Mi, zo dňa
26.05.2020.
Doručí
-Martin Čop, Nižný Hrušov č. 551, 094 22 Nižný Hrušov
-Katarína Čopová, Nižný Hrušov 551, 094 22 Nižný Hrušov
-PhDr. Jana Feriančiková, Strakova 258/5, 040 01 Košice
-Andrej Beňo, Nižný Hrušov 316, 094 22 Nižný Hrušov
-Ing. Arch. Drahomír Dvorjak, Hencovská 1836, 093 02 Hencovce
-Ing. Štefánia Haburajhová, Panónska 21, 900 21 Svätý Jur
-Ing. Ján Bidlenčík, Na vŕšku 2417, 093 02 Vranov n.T.
-Ing. Milan Uhorščák, Kladzany č. 9, 094 21 Nižný Hrabovec
-Ing. Ján Ivanko, UNIprojekt plus s.r.o., Nižný Hrušov 571, 094 22 Nižný Hrušov

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., Pozemkový a lesný odbor, NS č.5, 093 01 Vranov n.T.
-Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
-HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
-VVS a.s. OZ, Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Upozornenie
Podľa § 142h písm. a) stavebného zákona, právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020,
počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením CVOVI D-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestne
šetrenie len v nevyhnutnom rozsahu.

