OBEC NIŽNÝ HRUŠOV
Číslo: OcÚ-NH-S2021/00346-02 Mi

Nižný Hrušov, 27.08.2021

Vec
Ing. Alexandra Cinová a Lukáš Cina obaja bytom Nižný Hrušov 533, 094 22 Nižný Hrušov
Hrušov
-Návrh na kolaudáciu stavby: „Novostavba rodinného domu“ v k.ú. Nižný Hrušov,
-Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania.
___________________________________________________________________________
Ing. Alexandra Cinová a Lukáš Cina obaja bytom Nižný Hrušov 533, 094 22 Nižný
Hrušov Hrušov ako stavebník, podali dňa 26.08.2021 návrh na kolaudáciu stavby
„Novostavba rodinného domu“, ktorá bola uskutočnená na parcele CKN č. 819/2 v k.ú. Nižný
Hrušov,
Stavba, ktorej kolaudácia sa navrhuje, bola povolená stavebným povolením číslo 713/2016-04
Mi zo dňa 22.11.2016, právoplatné dňa 05.01.2017.
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 § 80 ods. l stavebného zákona,
oznamuje začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a na
prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

10. 09. 2021 o 10.00 h,
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Nižný Hrušov a následne na mieste
stavby, novostavba rodinného domu, parc. CKN č. 819/2 Nižný Hrušov.
Podľa § 81 ods. 2 stavebného zákona, účastníci konania a dotknuté orgány môžu prípadné
námietky a svoje stanoviská ku kolaudácií stavby uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak
sa k ním neprihliadne.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa dal zastupovať.
Vyzýva sa stavebník, aby k ústnemu rokovaniu pripravil doklady v zmysle § 18 vyhl. číslo
453/ 2000 Z.z.

Ján F e n č á k
Starosta obce
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Doručí sa účastníkom konania
-Ing. Alexandra Cinová, Nižný Hrušov 533, 094 22 Nižný Hrušov
-Lukáš Cina, Nižný Hrušov 533

Ďalej sa oznamuje.
-Ing. Ladislav Bľacha, Dukl. hrdinov 1210, 093 01 Vranov n.T.
-VVS a.s., Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
-VSD a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice
-OR- HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01Vranov n.T.,
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