
 

  

OBEC NEMEŠANY 
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     - stavebný úrad   - 
 

 

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A  
 

 

VÁŠ LIST ZN./ZO DŇA    NAŠA ZNAČKA  VYBAVUJE   NEMEŠANY 

      24. 04. 2020    SOÚ 435/2020 – ozn.       Ing. Koršňáková   28. 04. 2020 

 

         
VEC 

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení  od miestneho zisťovania spojeného 

s ústnym konaním  
  

 Dňa 24. 04. 2020 podala Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 

Košice, IČO: 36 599 361, ktorú v konaní zastupuje Ing. Stanislav Bartoš, Nemešany č. 16, 

053 02 Nemešany žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV do Rokyca 

Nemešany“ SO 01 Trafostanica, SO 02 NN Rozvody – II. Etapa, SO 03 Verejné osvetlenie 

– II. Etapa, ktorá bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Nemešany, parcela C 

KN 936/52. Jedná sa o líniovú stavbu. Územné rozhodnutie pre objekty bolo vydané Obcou 

Nemešany rozhodnutím pod číslom SOÚ 1786/26130-29/16/Dzá zo dňa 25.10.2016.  

 Obec Nemešany ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia      

§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a obec ako príslušný správny orgán, oznamuje 

podľa § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania dotknutým orgánom 

a známym účastníkom konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska 

a stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním pri územnom 

konaní, upúšťa sa v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania 

a ústneho pojednávania. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej stavby  

uplatniť do  

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 

inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknute orgány 

štátnej správy, inak v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona ma sa za to, že s návrhom 

s hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť 

na Spoločnom stavebnom úrade počas stránkových dní v dobe od 8,30 do 11,30,  kanc. č. 10. 

V súlade s § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho zmien (správny 

poriadok) sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov 

konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe 

správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní 

zastupovať, jeho zástupca sa musí preukázať plnou mocou toho účastníka konania, ktorý sa dal 

zastupovať.   



 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejne 

prístupnom mieste v obci Nemešany  po dobu 15 dní, spôsobom v mieste obvyklým. 

Posledný deň  vyvesenia je dňom doručenia. 

  

  

 

 

  Signed 

 

       Mária Gallovičová 

                   starostka obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         28.04.2020                                       Signed  

Vyvesené na úradnej tabuli dňa ............................. 

         Pečiatka a podpis 

         oprávnenej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

Zvesené z úradnej tabule dňa ..................................   Pečiatka a podpis 

         oprávnenej osoby   

 


