OBEC Slovenská Kajňa
Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa

rozdeľovník

Váš list zo dňa

Naša značka

Vybavuje

V Slovenskej Kajni

SK-112/7/2022

Ing. Ľubomír Lukič
057/4494159

16.02.2022

VEC: Oznámenie o začatí územného konania
Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapraľom podala obci
Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia: „Terénne úpravy - RS
Domaša Dobrá“, na parcelách č. CKN 1910/20, 1910/21, EKN 3855/3, 3856/4, 3857/4, 3858/4,
3859/4, 3860/4, 3861/4, 3862/4, 3864/4, 3866/43867/4, 3868/4, 3869/3, 3871/3 k.ú. Kvakovce,
podľa situácie umiestnenia stavby. Účelom terénnych úprav je
zrovnanie terénu
zdeformovaného v dôsledku zosunu zeminy a zabezpečiť odtok vody z územia.
Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného
zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného
konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním,
ktoré sa uskutoční dňa

15. 3. 2022 o 11.00 hod.
s miestom stretnutia na p.č. 1910/20 k.ú. Kvakovce – RS Dobrá.
Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.
Na neskôr podané námietky sa neprihliada.
Lenka Hierzer Štiber
starostka obce

Doručí sa:
- Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, M.R.
Štefánika č. 25, 075 01 Trebišov,
- VSD, a. s., Mlynská 31, Košice
- OÚ, odbor ŽP Vranov n.T., Nám. slobody 5, Vranov n.T.
- Slovák Telekom a. s., Bratislava, Bajkalská 28, Bratislava
- Okresne riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vranov n.T.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Vranov n.T.
- Okresný úrad, odbor ŽP, Prešov, odbor ŠVS
- Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou
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VEC: Oznámenie o začatí územného konania – verejná vyhláška

Obec Kvakovce zastúpená starostom obce Mgr. Radovanom Kapraľom podala obci
Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie rozhodnutia o využití územia: „Terénne úpravy - RS
Domaša Dobrá“, na parcelách č. CKN 1910/20, 1910/21, EKN 3855/3, 3856/4, 3857/4, 3858/4,
3859/4, 3860/4, 3861/4, 3862/4, 3864/4, 3866/43867/4, 3868/4, 3869/3, 3871/3 k.ú. Kvakovce,
podľa situácie umiestnenia stavby. Účelom terénnych úprav je
zrovnanie terénu
zdeformovaného v dôsledku zosunu zeminy a zabezpečiť odtok vody z územia.
Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76
Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), v súlade s § 36 ods. 1
stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie
územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym
zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

15. 3. 2022 o 11.00 hod.
s miestom stretnutia na p.č. 1910/20 k.ú. Kvakovce – RS Dobrá.
Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky
uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.
Na neskôr podané námietky sa neprihliada.
Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli obcí Slovenská Kajňa
a Kvakovce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí
konania.

Lenka Hierzer Štiber
starostka obce
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