
obec Bohdanovce

Číslo: 534l202I-Bo Bohdanovce, dňa 23.09.202I

OZNÁMENIE
o zaČatí stavebného konania podťa § 61 ods. 4 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v nteni neskorších predpisov austanovení vyhlášky č.
45312000 Zz.ktorcu sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

verejnou vyhláškou.
Na návrh spoločnosti EL PRO KAN, s.r.o.., zastupujúcej VSD a.s.., podaný dňa

03.09.202I na Obci Bohdanovce, príslušnej podťa § 2 písm.e/ zákona č. 4161200I Z.z. o pr".hod.
niektoqých PÓsobností z otgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení
neskorŠÍch PredPisov, zákona ě.36911990 Zb. o obecnom niadeni v znení neskorších predpisov a §I17 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný ,ikon/ v znení
neskorŠÍch predpisov bolo zaČaté stavebné konanie na stavbu: ,, Bohdanovce IBÝ'opri Mlyne* _
VNo TS, rozŠÍrenie NN sústavy" na pozemkoch v kat. iz. Bohdanovce tak, ako je zakreslené v
situačnom výkrese,

Stavebný urad v súlade s ustanovením § 61 ods.2 stavebného zákona oznamuje začatie
stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou
vYhláŠkou a keďŽe sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a návrh poskýtuje
dostatoČný Podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, .r,' i,ilade §§ 61 ods. 2 a 142h žákona-č.
5011976 o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších
PredPisov uPÚŠťa sa od miestneho zisťovania spojeného s ústnym pojednávaním.

Do Podkladov roáodnutia nahliadnuť na Spoločnom Obecnom úrade Beniakovce so sídlom
Kmeťova Č. 20 KoŠice, v dňoch pondelok a streda. Účastníci konania móžu svoje námietky a
PriPomienkY k Žiadosti uplatniť najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámeňia,
inak sa na ne neprihliadne. Námietky alebo pripomienky je potrebné podato písomne na obec
Bohdanovce. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak
dotknutý orgán Štátnej správy vurčenej lehote neoznámi svoje stanovisko kpovo1,ovanój siavbe,
PredPokladá sa, Že so stavbou z hťadiska ním sledovanýc-h záujmov súhlasí. Ak sa niektoý
z ÚČastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktory sa nechá zastupováť.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podťa § 61 ods. 4 zákona č, 5011976
Zb. o Územnom Plánovani astavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znenineskorších predpisov a o
ZmerLe a doPlnení niektorych zákonov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnáj tabuli obce
spolu so situačným návrhom stavby.

Zároveň tunajŠÍ stavebný úrad v zmysle ust. § 142h písm. b/ stavebného zákonaupovedomuje
ÚČastníkov konania o prediŽení lehoty na vykonanie úkonu a predížení lehoty na vydanie iozhodnutia
z dóvodu krízovej situácie sp6sobenej ochorením COVID - 19.

Marta Gamrátová
starostka obce

Príloha: situácia umiestnenia navrhovanej stavby



Doručí sa:
ÚČaslníkonl konan.ia ( určenýnt v zmysle §59 síavebného zákona) formou vere.jnej 1,yhlcišlcy vyllesenej tt.a
úradnej labuli obce Bohdanoyce
( navrhovatel': Slovak Telekom a.s., Bajkalská28,8l 7 62 Bratislava
zasí. EL PRo KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212ll81,093 01 Vranov nad Topl'ou )

Verejná vyhláška musí byť musí byt' vyvesené po dobu ]5 dní na úrradnej tabuIi v obci Bohdanovce. obec
Bohdanovce uverejní písomnosť súčasne inýrrr spósobonr v mieste obvyklýnr Posledný deň tejto lehoty je
dňorn doručenia.

l. Okresný úrad Košice okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, Košice
2. Okresný úlad Košice okolie, PaL odb. , Hroncova l3, Košice
3. okresrrý úrad Košice okolie, odb. CDaPK, Hroncova č. 13, Košice
4. okresný úrad Košice okolie, odb. KRaCo, Hroncovač.13,Košice
5. Regionálny úrad verejnélro zdravotníctva v Košiciach, Ipel'ská č. 1 Košice
6. oRHaZZ Košice okolie, Rožňavská 25,045 01 Moldava nad Bodvou
]. SC KSK, Ostrovského 4, Košice
8. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44lB, Bratislava
9. VSD a.s. Košice, Mlynská 3l, Košice
10. ST a.s. RCSI Košice, Pol'ská 4, Košice
l 1 . ST a.s,1 Bajkalská 28, Bratislava
12. VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
13. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná č.25, Košice
14. Slovenský pozemkový fond, RO Košice ,Letná č.27, Košice
15. SVP š.p. OZ PHaB, Ďumbierskač, t4 Košice
16. OR PZ SR, ODI Košice okolie, Tr. SNP 37, Košice

VYbavuje: Spoločný obecrrý úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Knreťova 20, Košice
Mgr. Richard Kraviar, telefón: 198 0822, stavebny.urad@azet.sk
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katastrálne územie
Vyšná Myšl'a (871 231)
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Na proj8kt §8 vzťahuje 8utoÍsko'práVna och€n8 V zmyslo Zókona č. 618/2003 Z.z. (Autoíský ákon), v znení zákona d. 84 12007 z.z,a praloná autor dIela áulor§ké právona pr€dmotné proj€ktovó dislo a tojo neprsvodilolné a Časovo obín8dzenó, Autordiela má aJ ui,hladnó práVo udolovať súhlas na píipadnó píonochsnig di€la na využívanier9lím osobám, rosp, n8 pouŽitie diela 6l6bojBho Čásli na vytvoí€ni9 nového rliela. Pod pouálím prcjektového di€la sa roZUmie jeho zhmoln8nig vo lom6 píojoktovejdokum€nláclo a píávo 8ulor8 nemožno zmluvng obmBdziť8nlýylůó]ť.

č. sady
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Hl, inžinier projektu Zodpovedný projektant; Vypracoval:

&grpROKA}l
Adrcso: M, R, Šteíóntkg 212/181

o93 0l vRANov nlť
ť.moil: elpíokan@etprokon.sk
Web: www,elprckdn,sk

lng. KANDAL/rlrr|,1 / lns,K^NDAL!ft1l./ / KAZlMuRlpqnJ 7WjÁúÁ/ --Fď.fu{S
lnvestor: VYCHODOSLOVENSm
Adresa: MLyNsKÁ 31.o42 sr roŠrďÉ
Názov stavby : 
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Bohdanovce lBV ''pri Mlyne'' - VN, TS, rozšírenie
Objekt : §O 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

!""!drk*I ,l9_ !§ 01 - Trafostanica
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Verejná vyhtáška
č. 534l202l-Bo zo dňa 23.09.202I

Toto oznámenie má podťa § 61 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákonl v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky
a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Po uplynutí tejto lehoty avyznačení dátumu zvesenia je potrebné toto potvrdenie doručiť
na Spoloěný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova2},Košice

Vyvesené dňa: 27.09.202I

Pečiatka, podpis:

zvesené dňa:


