Obec Nižný Hrušov

___________________________________________________
Číslo: OCÚ-S2018/00082-02 Mi

Nižný Hrušov, 27.02.2018

Vec
Marek Lukáč, Nižný Hrušov 399, 094 22 Nižný Hrušov
-Návrh na kolaudáciu stavby: Novostavba rodinného domu v k.ú. Nižný Hrušov
•Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

_____________________________________________________________________
Marek Lukáč bytom Nižný Hrušov 399 ako stavebník, podal dňa 26.02.2018
návrh na kolaudáciu stavby: Novostavba rodinného domu na parcele číslo 549 k.ú. Nižný
Hrušov. Novostavba bola povolená stavebným povolením číslo 209/2014-04 Mi zo dňa
09.05.2014, právoplatné dňa 02.06.2014.
Obec Nižný Hrušov, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. l
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov,
(ďalej len stavebný zákon), podľa § 80, ods. (l) a ods. (2) stavebného zákona, oznamuje
začatie kolaudačného konania jeho účastníkom na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
20.03.2018 o 9.30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov na mieste stavby - Rodinný dom na parcele č. 549 k.ú.
Nižný Hrušov.
Účastníci konania môžu prípadné námietky ku kolaudácií stavby najneskôr pri ústnom
konaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na námietky uplatnené
po určenom termíne sa neprihliadne.
Do dokumentácie a dokladov je možné nahliadnuť pri ústnom konaní. Vyzýva sa stavebník,
aby k ústnemu rokovaniu pripravil doklady: Projekt stavby overený v stavebnom
konaní, doklady v zmysle § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z. a doklady podľa podmienok stavebného
povolenia.

Ján F e n č á k
starosta
Doručí sa do vlastných rúk
__________________________________________________
-Marek Lukáč, Nižný Hrušov 399, 094 22 Nižný Hrušov
-Lucia Lukáčová, Nižný Hrušov 399, 094 22 Nižný Hrušov
Na vedomie
__________________________________________________
-Okresný úrad Vranov n.T, odbor star. o ŽP, ŠSOH, NS č. 5 Vranov n.T.
-VSD a.s. Mlynská 31, 040 01 Košice7
-VVS a.s. OZ Vranov n.T, Mlynská 1415, 093 01 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-Ing. Ladislav Bľacha, Dukl. hrdinov 1210, 093 01 Vranov n.T.

