OBEC MARGECANY
stavebný úrad
Číslo: 553/2021/Ozn.-VV

V Margecanoch dňa 02.09.2021

OZNÁMENIE
o začatí kolaudačného konania podľa § 80 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku („stavebný zákon“), v znení neskorších predpisov

verejnou vyhláškou.
Obec Margecany, stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2
písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
oznamuje
občanom a právnickým osobám obce Margecany, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa
09.08.2021 bol na tunajší stavebný úrad podaný návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia pre stavbu „Margecany, časť Olše – úprava NN a DP“ pre ktorú bolo dňa
29.05.2020 vydané stavebné povolenie č. 293/2020/SP vo veci Východoslovenská
distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice – žiadosť o vydanie stavebného
povolenia líniovej stavby „Margecany, časť Olše - úprava NN a DP“, na pozemkoch
v kat. území Margecany. Prílohou tejto verejnej vyhlášky je Oznámenie o začatí
kolaudačného konania a nariadenia ústneho konania.
POUČENIE:
Účastníci konania môžu svoje námietky, stanoviská a pripomienky k predmetu
konania uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej
lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne
posúdenie dlhší čas, predĺži správny orgán na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko,
predpokladá sa, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Deň
oznámenia je pri oznámení verejnou vyhláškou 15. deň jej vyvesenia.

Ing. Igor Petrik
starosta obce
Príloha verejnej vyhlášky:
Oznámenie o začatí kolaudačného
553/2021/Ozn.

konania
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č.

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom miestne
obvyklým.
Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

