
obec Bohdanovce
2621202l-Bo Bolrdanovce, dňa 21.06.202l

- oznámenie o zaěatí spojeného územného a stavebného konania a u ie od ťrstnelto konattia.

Ak sa niektorý z ťlčastníkov konania nechá v
písomnú plnú moc s overeným podpisom tolro

Verejná vyhláška
Dňa 16.04.2021 Podali: Martina Vojtková aFrantišek Vojtko, obaja bytom Vyšná Hutka 22,040 18
KoŠice Žiadosť o zmenu dokončenej stavby: ,,Rodinný dom - rekonštrukcia,i súp. č. 113 a 114 na
Pozemku ParcelY KN-C ě.324 a 32S, kaiastrálne úzémie Bohdanovce. Nakol'ko účastníci konania,
sPoluvlastníci Parcely Č. 320 nie sú stavebnému úradu známi, stavebný úrad v zmysle § 26 zákona č.
71lt967 Zb. o sPrávnom konaní ( správny poriadok ) vznení noviel o"nu.uj" ,ičuti" konania
verejnou vyhláškou.

Uvedeným dňom bolo zaěaté stavebné konanie.
obec Bohdanovce prísluŠná podl'a § 1l7 ods. 1 zákona č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom Poriadku /stavebný zákonl vznení neskorších predpisov, v súlade s § 36 odst.l u 5 ot odst.1
stavebného zákona oznamuje zaěatie spojeného územného a stávebného konania a nakol,ko sú stavebnému
Úradu známe PomerY staveniska a Žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,

"qiŠt'a vzmYsle§36,ods.2 a §61 odst.2stavebného Žákona Ódmiestnehozisťovaniaaústneho
pojednávania.

UČastníci konania móŽu svoje prípadné námietky a pripomienky uplatniť na tunajšom úrade
najneskÓr do 7 Pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak'k ňim neuďae prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté otgány štátnej správy a organizácie. Ak dotknutý
orgán Štátnej sPrávY v určenej lehote neoznámi svoje stanoviŘo k povobvánej'stavbě, predpokladá sa, že so
stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súh|aií.
V odvolaeom 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 áňoch pondelok a streda po piedchádzajúcom dohovore _

telefonicky alebo mailom.

konaní zastupovat', musí jeho zástLrpca predložit'
1nania, ktorý sa neclrá zastupovat'.

Doručí sa:

1 , Okresný Úrad KoŠice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, I-Ironcova 1 3, 040 0 l Košice2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská31, 04291 Košice3. VVS a,s., Komenského 50,040 0l Košice

VYbavuje: SPoloČný obecný Úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Mgr. Richard Kraviar, te1:79 808 22

Vec : Martina Vojtková a František Vojtko, obaja bytom Vyšná Hutka 22,04018 Košice

Marta Gámráto

Doručuie sa formou vereinei vvltlúškv:
l Stavebník: Martina Vq\tková a František Vojtko, Vy,šná Hutka 22, 040 l8 llyšná Hutka

ll:ý:l_"'""nícke 
alebo iné práva k pozenrkorn alebo stavbárn rnóžu byť vydariýnr siavebrrýrrr rozhodrrutítn prianro

starostka obce



Verejná vyhtáštra
262l2a2l-Bo zo dňa 21.06.202t

Verejná vYhláŠka bude vyvesená po dobu 15 dní na úradrrej tabuli obce Bohdanovce, spolu so situačným
Plánom stavbY, Po zvesení s vyznačeným dátumo* uyu.r.nia azvesenia doručit, na'Spoločný obecný
úrad Beniakovce, Kmeťova 20,04O 01 Košice

Vyvesené dňa: 24.06.2021 zvesené dňa:

Pečiatkct, Pečiatka, podpis:
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