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Verejná vyhláška
O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

     Navrhovateľ: EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou, IČO 44
104 944 na základe poverenia Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO
36 599  361,  podal  dňa  24.05.2022,  na  tunajšom  úrade  žiadosť  o vydanie  stavebného
povolenia na stavbu:  „ Viničky, 19 RCH-VN,TS,NN “,  na pozemkoch parcela číslo 378/1,
1130  evidované  v registri  „C“KN v katastrálnom území  Borša  a pozemkoch  parcela  číslo
358/6,  843/3,  843/4,  843/70,  843/72,  843/99,  843/7,  843/8,  843/44  evidované  v registri
„C“KN  v katastrálnom  území  Viničky,  pre  umiestnenie  ktorej  Obec  Borša,  ako  vecne
a miestne príslušný stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.  222/562/2021
zo dňa 10.12.2021.
     Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

     Obec Borša, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu
Košice, odboru výstavby a bytovej politiky , Komenského 52, Košice číslo OU-KE-OVBP2-
2021/040917-002 zo dňa 29.10.2021 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením
§ 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

     Pretože sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad  pre  posúdenie  navrhovanej  stavby,  upúšťa  stavebný  úrad  v zmysle  §  61  ods.  2
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho jednania.

     Účastníci  konania  môžu  svoje  námietky  a pripomienky  uplatniť  do  10  dní  odo dňa
doručenia  oznámenia,  inak  nim  nebude  prihliadnuté.  V rovnakej  lehote  oznámia  svoje
stanovisko aj dotknuté orgány štátnej správy.

     Ak  dotknutý  orgán  štátnej  správy  v určenej  lehote  neoznámi  svoje  stanovisko
k povoľovanej stavbe má sa v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona za to, že s navrhovanou
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

     Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom  úrade Obce Borša, (Sečovce,
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, Tel 056/6783005).
                       
                                                                                Ing. Anna Tünde Vargová

                                                   starosta obce
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     Toto oznámenie ma povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta).

Vyvesené dňa:                                                                Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis starostu obce: ..................................................................

Doručí sa:

1. Navrhovateľ: EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou
2. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice
3. Obec Borša – starosta obce
4. Obec Viničky – starosta obce
5. Ostatní účastníci konania – doručené verejnou vyhláškou
6. Okresný úrad Trebišov, odbor pozemkový a lesný, Námestie Mieru 804/1, Trebišov

7. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 1161/184, Trebišov

8. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, Košice

9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 1872, Trebišov

10. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava

11. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

12. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
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