Obec Milhosť
Číslo: 338/2019-Mi

Milhosť, dňa 02.01.2020

Vec : ASRA, spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v zast.: MASHAUS s.r.o.,
Podhradie 38, 086 33 Zborov
- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním a nariadenie ústneho
konania.

Verejná Vyhláška
ASRA, spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, v zast.: MASHAUS s.r.o.,
Podhradie 38, 086 33 Zborov podala dňa 26.11.2019 návrh na dodatočné povolenie líniovej stavby
s užívanim: “prístupová komunikácia“ realizovanú na pozemku parcely KN-C č. 246/157,
katastrálne územie Milhosť.
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Obec Milhosť 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 ustanovením § 80
stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
11.02.2020 o 1100 hod
so stretnutím na obecnom úrade obce Milhosť.
Do termínu ústneho jednania je navrhovateľ v zmysle § 18 vyhl.č.453/2000 Z.z. povinný
predložiť nasledovné doklady:
1. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok/ elektro, plyn, tlak.skúšky, komín.telesá, a pod./
2. Výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas výstavby,
3. Zoznam zmien a odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenie
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť
najneskôr pri ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
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.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel
/stavebný zákon/ a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci Milhosť spolu so
situačným návrhom stavby.

Ing. Štefan Nagy
starosta obce
Oznámenie sa doručí:
účastníkom konania – vlastníkom dotknutých nehnuteľností verejnou vyhláškou vyvesenou na
úradnej tabuli v obci Milhosť
Pozývajú sa:
1. Stavebník: ASRA, spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji
2. MASHAUS s.r.o., Podhradie 38, 086 33 Zborov
3. Projektant : Ing. Stanislav Kruško, Aténska 11, 040 13 Košice
4. SCORP, spol. s.r.o., Jaroslawská 7, 071 01 Michalovce
5. OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice
7. Inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice
8. OÚ Košice – okolie, odb. SoŽP, Hroncova 13, 041 70 Košice
Vybavuje: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice,
Mgr. Richard Kraviar telefón: 79 808 22

Toto oznámenie č. 338/2019-Mi má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976
Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v obci
Nová Polhora spolu so situačným návrhom stavby.
Po uplynutí tejto lehoty a vyznačení dátumu vyvesenia a zvesenia je potrebné toto potvrdenie zaslať na
Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, Košice

Verejná vyhláška

Vyvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

16.01.2020

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis:

