OBEC MARGECANY
stavebný úrad
Číslo: 299/2011-VV

V Margecanoch dňa 9. 5. 2011

OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 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 v spojení s § 119 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 a Kluknava, ktorých vlastnícke alebo
iné práva k pozemkov včítane susedných pozemkov môžu byť rozhodnutím dotknuté, že
dňa 6. 4. 2011 podal navrhovateľ EURO ENERGIA 2008, s.r.o., Slobody 17, 040 11
Košice, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „MVE na Hornáde - Margecany“, na pozemkoch
viacerých parciel v kat. území Margecany a Kluknava.
Dotknuté pozemky parc. č. KN-E: 1884, 1885, 1886, 1927/1, 1928, 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961,
parc. č. KN-C: 1905, 1906, 2283, 2304/1, 2304/2, 2308 v k.ú. Margecany a parc. č.
KN-E 607/3 a KN-C 1616 v k.ú. Kluknava.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie vo veci predĺženia platnosti územného
rozhodnutia č. 105/2009/UR zo dňa 4. 6. 2009 vydaného Obcou Margecany.
Žiadateľ podal žiadosť v čase platnosti územného rozhodnutia a žiada o predĺženie
platnosti územného rozhodnutia o 12 mesiacov.
V súlade s §36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho
zisťovania a ústneho rokovania z dôvodu, že sú mu dobre známe pomery staveniska
a predmetom žiadosti je iba predĺženie platnosti územného rozhodnutia bez technických
zmien umiestnenia stavby.

Keďže ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a stavebnému úradu nie sú
známi všetci účastníci konania, oznamuje týmto občanom a organizáciám, ktorých
vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním dotknuté
jeho začatie a to verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4 stavebného zákona a ust. § 26
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Do podkladov rozhodnutia je možno nahliadnuť v pracovnej dobe na Obecnom úrade
v Margecanoch (č. d. 210).
Svoje námietky a pripomienky k predmetu konania môžu uplatniť účastníci konania
písomne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa tohto oznámenia inak sa na ne
neprihliadne. Na námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v predchádzajúcom
územnom konaní sa neprihliada.

Ing. Igor Petrik
starosta obce

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie.

