Obec Nižný Hrabovec
číslo: ÚR-404/2741/2019 -Vo

Vranov n.T. 25.11.2019

Vec :
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia : Nižný Hrabovec – Vodojem 2 x 400
m3 – stavba líniová.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Navrhovateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042
48 Košice, IČO:36570460, podala dňa 20.11.2019 žiadosť o predĺženie platnosti územného
rozhodnutia č. ÚR- 432/3598/2013- Vo zo dňa 17. 01. 2014 , právoplatné dňa 15. 02. 2014,
ktorým bolo povolené umiestnenie stavby: „Nižný Hrabovec – Vodojem 2 x 400 m3 –
líniová stavba“, ktorá sa má umiestniť na pozemkoch parcela evidované v evidencii KK reg.
„C“ číslo 1411/1, 1412 a 1409, k. ú. Nižný Hrabovec, mimo zastavaného územia obce,
v rozsahu stavebných a prevádzkových objektov:
SO 01 - Objekt VDJ
PS 01 – Strojnotechnologické zariadenie VDJ
PS 02 – Elektrotechnické zariadenie a telemetria VDJ.
Územné rozhodnutie bolo predĺžené dňa 19.7.2019 rozhodnutím č. 551/2016-4023-03Pa.
Uvedeným dňom sa začalo konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.
Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 33 a 117
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36, odst. l a 4 a § 40 ods. 3 stavebného
zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia účastníkom
konania, dotknutým orgánom štátnej správy a zainteresovaným organizáciam a na
prerokovanie návrhu nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa
uskutoční dňa

3.1.2020 o 13.00 hod.
so stretnutím pozvaných účastníkov v budove Obecného úradu Nižný Hrabovec.
Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Spoločnom
obecnom úrade vo Vranove n. T. (budova mestskej telocvične oproti MsÚ, Ul. Dr. C.
Daxnera 87, 093 01 Vranov n. T.).
Námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti predmetného územného rozhodnutia
na umiestnenie stavby môžu účastníci konania uplatniť Obci Nižný Hrabovec (adr. Obecný
úrad Nižný Hrabovec 407, 094 21), najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote
uplatnia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na
riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej
uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného
konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Na námietky vznesené po určenom termíne sa neprihliadne.
V zmysle § 42 od. 5 stavebného zákona upozorňujeme účastníkov územného konania
na to, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho
zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Mgr. Marcela P č o l i n s k á
starostka

Za SOÚ: Ing. Martin Volčko 0905 427 943

Vyvesené dňa 26.11.2019 potvrdenie obce..................................................

Zvesené dňa................................................potvrdenie obce.................................................

