OBEC HUTKA
086 36 Nižná Polianka
Číslo spisu: 10/2020/147/Čo32-01

dňa 24.03.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Stavebník: Anton DZUPINA, Československej armády 362/1, 089 01 Svidník
a Alexandra BOHUŠOVÁ, Beloveža 216, 086 14 Hažlín
Podal(i) dňa: 17.03.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„ Rodinný dom „
v kat. území Hutka.

na parcele CKN 173, CKN 174/2
Uvedeným dňom bolo zahájené stavebné konanie.

Obec Hutka, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 a 37, 39a, 61, 62, 63, 64
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení
jeho noviel a vyhl. MŽP SR č.453/2000Z.z., § 10 oznamuje začatie v spojenom územnom konaní
o umiestnení stavby so stavebným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
na deň
21.04.2020 (utorok) o 13.00 hod.
so stretnutím na mieste stavby.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom stavebnom
úrade obcí okresu Bardejov (Dlhý rad č. 16).
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní,
inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy.
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.
Stavebník je povinný doložiť chýbajúce podklady:
- Vyjadrenie správcu verejnej elektrickej siete (VSD, a.s.) k predmetnej stavbe
- Vyjadrenie správcu verejného plynovodu (SPP-distribúcia, a.s.) k predmetnej stavbe
- Vyjadrenie správcu verejného vodovodu k predmetnej stavbe

Mária Semaníková
starosta obce Hutka
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Upovedomuje sa verejnou vyhláškou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anton Dzupina, Československej armády 362/1, 089 01 Svidník
Alexandra Bohušová, Beloveža 216, 086 14 Hažlín
Peter Dančišin, Hutka 42, 086 36 Nižná Polianka
Eva Simová
Helena Petričková
Anna Kundračová
Peter Sim
Vasiľ Sim
Anna Simová
Mária Simová
Ing. Miroslav Sim, Hutka 27, 086 36 Nižná Polianka
Ján Huďa, A. Svianteka 2566/16, 085 01 Bardejov
Martin Čičla, Dlhá 2224/70, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Ing. Mária Nemcová, Sibírska 6949/33, 080 01 Prešov
Ing. Viera Huďová, Magurská 700/67, 080 01 Prešov
Ing. Jolana Lengyelová, Na sihoti 6, 040 13 Košice - spracovateľ PD
Ing. Jana Rusková, Záhradná 18, 040 01 Košice - stavebný dozor
1x spis

vyvesené dňa :

sňaté dňa :

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

Toto oznámenie v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní sa doručuje formou verejnej vyhlášky a musí
byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej úradnej tabuli obce Hutka a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste
obvyklom.

Podľa § 26 ods. 1) zákona č. 71/1967 o správnom konaní cit.: "Doručenie verejnou vyhláškou použije správny
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon."
Podľa § 26 ods. 1) zákona č. 71/1967 o správnom konaní cit.: "Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny
orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v
mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa
konanie týka."

Vybavuje: Ing. Čorba

0911 249 674

jancorba.suo@gmail.com

