OBEC NIŽNÝ HRABOVEC
Číslo: 32/2018-02

Nižný Hrabovec, 05.02.2018

Vec
Obec Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov
-Návrh na kolaudáciu stavby: Zníženie primárnej energetickej náročnosti v objektoch
OcÚ Nižný Hrušov
•Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania
____________________________________________________________________

Obec Nižný Hrušov - SR, IČO 00 332 607, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
- (stavebník), podala dňa 30.01.2018 návrh na kolaudáciu stavby: ZNÍŽENIE PRIMÁRNEJ
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI V OBJEKTOCH OcÚ NIŽNÝ HRUŠOV- zmena
nebytových budov a to: Objekt s. č. 520 na parcele č. 1082/2-SO 01- Obecný úrad
a objekt s.č. 540 na parcele č. 1082/3- SO 02- Materská škola v k.ú. Nižný Hrušov.
Stavba, ktorej kolaudácia sa navrhuje, bola povolená stavebným povolením číslo
588/2015-03, k č. 18/2016 zo dňa 01.02.2016.
Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa
§ 117 ods. (l) a ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), podľa
§ 80 ods. (l) stavebného zákona, oznamuje začatie kolaudačného konania vyššie uvedenej
stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariaďuje ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
22.02.2018 o 9.30 h,
so stretnutím pozvaných účastníkov v kancelárií Obecného úradu Nižný Hrušov, Nižný
Hrušov 520.
Podľa § 80 ods. (2) stavebného zákona, účastníci konania môžu prípadné námietky ku
kolaudácií stavby uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa k ním neprihliadne. V
rovnakej lehote uplatnia svoje stanoviská dotknuté orgány. Na námietky uplatnené po
určenom termíne sa neprihliadne.
V kolaudačnom konaní bude stavebný úrad skúmať, či sa stavba uskutočnila podľa
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky
uvedené v stavebnom povolení. Ďalej bude skúmať, či skutočné zrealizovanie stavby alebo jej
užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života
a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Katarína Špallerová
starostka obce
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Doručí sa

-Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
Ďalej sa pozývajú
___________________________________________________________________________
-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠSOH, 093 01 Vranov n.T.
-Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
-Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, Košice
-Hasičský a záchr. zbor- OR Vranov n.T.
-Ing. Marián Flimel CSc, Exnárová 13, 080 01 Prešov
-Ing. Michal Šima, Prostejovská 19, 080 01 Prešov
-Ing. Milan Kováč, Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
-EKOMOS s.r.o., Budovateľská 3602/50, 080 01 Prešov

