
Vec: Martina Horňáková Považská l, Košice a Ing. Michal Široký bytom Košice, Fándlyho 11
- návrh na vydanie stavebného povolenia na prístupovú cestu
- oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou na stavbu"

Prístupová komunikácia"

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Dňa 19.10.2011 podali Martina Horňáková Považská l, Košice a Ing. Michal Široký bytom Košice, Fándlyho II
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu prístupovej komunikácie na pozemku parcely č.202/J katastrálne územie
Kysak.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Kysak, príslušná podľa § 2 ods. 2 zákona Č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 2 a § 3a ods. 4 zákona Č.

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách !cestný zákoni v platnom znení a § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku Istavebný zákon 1 v znení neskorších predpisov v súlade s ust.
§ 61 odst.4 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej
len stavebný zákon) v platnom znení oznamuje začatie stavebného konania a nakol'ko sú stavebnému úradu známe
pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, u p ú š ť a v zmysle
§ 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť písomne na tunajšom úrade
najneskôr do JO pracovnýcll dní odo dňa doručenia oznámenia ( 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky), inak k nim
nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie. Ak niektorý
z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej
uplynutím. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predíženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasÍ.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom
v Košiciach, Kmeťova č.20 v dňoch pondelok (8 oo -12 oo hod. , 1330

- 15 15 hod. ) a streda (8 oo -12 oo hod. , 1330
_

1615 hod. ).
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní

územného plánu zóny, sa neprihliada ( § 61 ods. 1 stavebného zákona).
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní
v určenej lehote, hoci uplatnené mohl i byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ing. Ľubomír Krajifák ~ ~
starosta obce ~ ~

Oznámenie sa doručí:
účastníkom konania verej nou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabul i v obci Kysak

l. Stavebník: Martina HOľl'1áková, Považská 1,040 II Košice
2. Ing. Michal Široký, Fándlyho ll, 040 17 Košice
3. Projektant: Jozef Andráši, HalaProjekt, Hroncova 3, 040 01 Košice
4. Stavebný dozor: Ing. Jaroslav Drotarovský, Pri Štepnici 7,085 Ol Bardejov
5. Obvodný úrad životného prostredia Košice okolie, Adlerova 29, Košice
6. Obvodný pozemkový úrad Košice-okolie, Popradská 78, 040 II Košice
7. ORPZ, om, Košice-okolie, Tr. SNP č.35, Košice
8. SPP a.s., Moldavská 12, 040 II Košice
9. VSE a.s. OR, Hollého 3, 042 91 Košice
10. VVS a.s., Závod Košice, Komenského 50, 040 O l Košice
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podl'a § 61 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v znení noviel
/stavebný zákon/ a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Kysak spolu so situačným
návrhom stavby.

Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu vyvesenia a zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať na
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:
OBEC KYS.:":<
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