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Kysak, dňa 18.11.2011

Vec: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 K{)Š1ce zast. Jozef Martiniak bytom
Kurská 29, Košice

- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby" Kysak. Suchý potok - ľN p;'ípojka, fr({f.lJstCinica
____ a_J'!.~~rozvody"

Oznámenie o začatí územné/to "onania verejnou vyhláškou
Východoslovenská distribučná a.s" Mlynská 31, 042 91 Košice, v konani zastúpené.

Jozefom Martiniakom b~iom Kurská 29, Košice podala dt'la 11,11.20 II návrh na vydanie
územného rozhodnutia pre líniov ú stavbu" Kysak, SItchý potok - VTv prípojko, trtifoslaníca tI NN
rozvody" na pozemkm~h parciel v katastrálol..1fl1 území Kysak.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby.

Obec Kysak, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods,) zákona Č.S0/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebľlorn poriadku v znení neskoršídl predpisov ( ďalej len stavebný zákon)
podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ust. § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní \' znení neskorších predpisov oznamuje začatie územnébo konania o umiestnení
stavby" Kysa.k, Such.,) potok - VN pdpojk.a, m~rosranica a NN rozvody" na PQzem.koch parciel
v katastrálnom území Kysak a na prerokovanie návrhu nariad'uje ústne pojednávanie na deň

12.12.201.1 o U (JO hod.

so stretnutím účastníkov konania a dotknutých organov na SpoloČnom oéG!lLQm úrade Beniakovce
so sltilom v Košiciac./!I Kmeťovq č.l,2;.

NajnesklJr' na ústne pojednávanie navfhovatel' predloži vyjadrenie Slovak Telekolt/+ mapu su
zakrl!sle"ím telekomlUiikačného vedenia, doklad ()schválení zm!ulJY () uzavret! budúcej zmJi.ny
Rímskokatolíckou cirkvou, Ardbiskupsf110m v Košiciach.

Do podklodov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade
Reniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťo'la č.20 v dňoch pondelok (g oo .] 2 ()()hod. , L3 .10 _ !5 15

hod. ) a streda (8°O·12()I) hod,. 133o, 16ilhod.)

Očastníci konania svoje prípadné námietky a pripomienky môžu uplatnit' najneskorSie pri ústnom
pojednBvaní. inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie.
Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje ~tanovisko k navrhov:mej stavbe,
má sa za to. že Se) stavbou z hľadiska llím sledovaných zál0mov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplamené
v p.rvostupi'lovom konaní v nrčenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. . , . ,

Ak sa niektor)' z účastníkov konania nechá v konartÍ zastupovat, muSl Jene ÚSlUpC~
prcdložít' písomnú plnú moc s overeným podpisom tohc účastníka konania, ktorý sa necha

zastupoval'. -OB~C((•..; '}\-0"-' (;~_• ~

Obecný úíad. 04~,S..1 ;'.1'5::: ll' Ing. Ľubom!r Krlijflák
IČO:00324400 DL • ~'ml~<>,\, staro.sta obce
tel: OS-l))· 7290591 t",. ({~)I ô:h1 .422
. e-r.~-::'-:'. k\!'·t:-.I~J,:;~: ,;.~' t___ .J:-__ ,~-: •. ;", ..•.••._..,..---

Omámenie sa doručí: . ,.' Hir"kou vyvesenou na
účastnikom konania _.vlastníkom dolkm1tých nelmutc\nosn verejnou V) ;,

úrodnej tabuli v obci Kysak



l. Stavebník; Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 9 i Košice
2. Jo-zefMartiniak, Kurská 29, Košice
3. Projektant: V}'chodos\ovenská energetika a.s .• odbor Projekty, Mlynská} l, Košice
4. Jan Šebák a spót.,. 044.8\ Kysak 74
5. Slovenský p\)zemkový fond, RO Košice, Letná 27, 040 O I Košice
6. Rímskokatolícka cirkev. famos!' Obišovce 159, fil iálka K)'sak, 044 g J Kysak
7. Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavliá 28, Košice
8. Ob\lodll~' pozemkový úl'ad Košice - okolie, Poprad.ská 78, 040 II Košice
9. Obvodný lesný lIrad Košice, Popraí;1ská 78, 040 1l Košice
10, Obvodný urad žívNného prostredia Košice -okolie, Alderova 29. 040 22 KOšice
ll. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25,040 Ol Košice
12. Slovak Telecom a.s.. Poštová 18, 040 OJ Košíce
13. SPP, a. S., RC V~'ch~d; Moldavská 12,040 II Košice

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a §36 ods. ., zIMona tt, 50/1976 Zb. IIznml
.noviel /siavebný zákon! a mus! byt' ry>vesenépo dobu 15 dni na úradnej tahuli v obci Kysak
spoJu so situačn,rm návrhom stavby.

PO uplynutí tejto lehory a vyznačeni dátumu vyvesenia a zveseniaje potrebné toto potvrdenie zaslal'
na Spoločný obec.ný úrad Beniakovce:, Kmeťova 20, Košice

v:)'vesené dňa. 2. ~. If tD / f
Peéiarka. podpis:

~

Zvesené dňa.
ľečiatka, podpIs:

--o' i:t r::.r. "'Jr., >\ lf ~""I•••!:ov n.r ,)Mr" ""-
Obacný úiad, 044 81 I<YSBk
ICO: 00324400 DIČ: 2'~21244B41
tel: 0551 72905S1 fux:0;'5/6991422

Vybavuje: SpolQčný obecný úrad BCl'1iakevcl: so sídlom v Košiciach, Kmeťová 20, Kllšice
- Ing. Michalíková~ tel. 055/7980822


