
Obec   Kysak 

 Číslo: 99/2021-Ky                                                                               Kysak,   dňa  09.03.2021 

 

Vec : Ing. Anna Ch                                   ,044 81 Kysak 

      - oznámenie o začatí spojeného územného  a stavebného konania a upustenie od  ústneho konania. 

 

Verejná vyhláška 

 
Dňa 02.03.2021 podala: Ing. Anna Ch                                   ,044 81 Kysak žiadosť o stavebné 

povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu rodinného domu na pozemku  

parcely KN-C č. 237, 238,  katastrálne územie Kysak. Nakoľko účastníčka konania Ing. 

Mária Šoltésová zomrela a jej dedičia nie sú stavebnému úradu  známi, stavebný úrad 

v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    ( správny poriadok ) v znení 

noviel  oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou. 

 Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Obec Kysak príslušná podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s § 36 odst.1 a § 61 

odst.1 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania a nakoľko 

sú stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie navrhovanej stavby,   u p ú š ť a  v zmysle § 36, ods. 2  a  § 61 odst.2 stavebného zákona  

od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 Účastníci konania môžu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom 

úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude 

prihliadnuté. 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie. Ak 

dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej  stavbe, 

predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade 

Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20  v dňoch pondelok a streda po predchádzajúcom 

dohovore - telefonicky alebo mailom. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá 

zastupovať. 

Prílohy: situácia a pohľady              

     Ing. Ľubomír Krajňák 
     starosta obce 

 

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 

1    Stavebník: Ing. Anna Ch                                   ,044 81 Kysak 

2   Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania a ostatným neznámym organizáciám alebo 

občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným  stavebným  

rozhodnutím priamo dotknuté 

Doručí sa: 

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 040 01 Košice 

2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice  

3. VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice 

 

Vybavuje: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20,  Mgr. Richard Kraviar, 

tel: 79 808 22 



 

 

Verejná vyhláška 

99/2021-Ky zo dňa 09.03.2021 

 
Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Kysak, spolu so 

situačným plánom stavby. Po zvesení  s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia doručiť 

na Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 
Vyvesené dňa:         09.03.2021                                                             Zvesené dňa:       

 

 

Pečiatka, podpis:                                                                                    Pečiatka, podpis: 

  



 

 
  



 


