Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
stavebný úrad
č. 194/2021-TpH

Vo Valalikoch, dňa 13.04.2021

vybavuje: Ing. Čuláková
t.č.: 055/202 89 56

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Trstené pri Hornáde, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 119 ods. 1 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
/ďalej len „stavebný zákon“/, v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v
znení neskorších predpisov, podľa ust. § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania o
povolení líniovej stavby:: „V284-V325-Kechnec-Trstené pri Hornáde – zriadenie VN“, SO 01 Nová trasa
– Projektované vedenie VN: AXCES 3x70/25, na pozemkoch v katastrálnom území obcí: Trstené pri
Hornáde, Gyňov, Seňa a Kechnec, na základe žiadosti stavebníka: Východoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice.
Na predmetnú stavbu bolo obcou Trstené pri Hornáde vydané rozhodnutie o umiestnení stavby
č. 2981/2020-TpH zo dňa 24.11.2020.
V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje dotknutým orgánom a známym
účastníkom konania začatie stavebného konania, v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určuje lehotu 10 dní, v ktorej môžu účastníci konania
uplatniť námietky. Na neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliada.
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje
pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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.
Podľa ust. § 33 ods. 2 správneho poriadku: Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a
zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. V predmetnej veci obec zhromaždila podklady na vydanie
rozhodnutia. Ako účastník konania máte právo sa s nimi pred vydaním rozhodnutia oboznámiť a vyjadriť sa k
nim.
(Poznámka: O prípadné nazretie do spisu žiadame vopred požiadať podaním v zmysle § 19 správneho
poriadku. Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie urobené
v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej
moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa
osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Správny orgán na dodatočné doplnenie
podania nevyzýva. Podanie v listinnej podobe je možné doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu
Obce Trstené pri Hornáde, Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde).
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie
treba preukázať písomným plnomocenstvom. Písomné plnomocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané
splnomocniteľom a musí byť z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba.

Mgr. Matej Kočiš
starosta obce

Doručí sa: účastníci konania – verejná vyhláška
1. stavebník: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Obec Gyňov, Čanianska 3, 044 14 Gyňov
3. Obec Seňa, 044 58 Seňa 200
4. Obec Kechnec, 044 58 Kechnec 19
5. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a
stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo
dotknuté
6. projektant: Ing. Zoran Kostič, Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Dotknuté orgány – do vlastných rúk
7. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
8. OÚ KE-okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, odd. OH, Hroncova 13, 041 70 Košice
9. OÚ KE-okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, odd. ŠVS, Hroncova 13, 041 70 Košice
10. OÚ KE-okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, 041 70 Košice
11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Poľská 4, 043 06 Košice
13. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
15. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a oznamuje sa
účastníkom konania, verejnou vyhláškou, ktorá musí byť po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli
správneho orgánu (obec Trstené pri Hornáde), na úradnej tabuli a webovom sídle obce Gyňov, Seňa,
Kechnec, na webovom sídle obce Trstené pri Hornáde. Posledný deň lehoty je dňom doručenia.
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