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Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa
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Ing. Ľubomír Lukič
057/4494159

13.04.2022

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania
VSD a.s., Mlynská 31, Košice zastúpená EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, Vranov
n.T. podala obci Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Slovenská Kajňa
– rozšírenie NN distribučnej sústavy“, na parcelách CKN 347/4, 347/3, 347/2, 349/37, EKN 717, k.ú.
Slovenská Kajňa, podľa situácie umiestnenia stavby.

Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zák. č. 50/76
Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania. Vzhľadom na skutočnosť, že
pomery v území sú známe a pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, upúšťa
stavebný úrad od ústneho pojednávania a vyzýva účastníkov konania a dotknuté orgány št.
správy, aby svoje prípadne námietky a pripomienky zaslali písomne stavebnému úradu v
termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky a
pripomienky sa nebude prihliadať.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.

Bc. Lenka Hierzer Štiber
starostka obce
Na vedomie:
EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, Vranov n.T.
Doručí sa:
Slovenský pozemkový fond, Budková 36, Bratislava
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava
OÚ, odbor ŽP Vranov n.T.
VVS a.s. Vranov n.T.
VSD, a. s., Mlynská 31, Košice
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Vranov n.T.
SVP š.p. OZ PBaH, Ďumbierska 11, Košice
Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou
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VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania – verejná vyhláška

VSD a.s., Mlynská 31, Košice zastúpená EL PRO KAN s.r.o., M.R. Štefánika 212/181,
Vranov n.T. podala obci Slovenská Kajňa žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„Slovenská Kajňa – rozšírenie NN distribučnej sústavy“, na parcelách CKN 347/4, 347/3,
347/2, 349/37, EKN 717, k.ú. Slovenská Kajňa, podľa situácie umiestnenia stavby.
Obec Slovenská Kajňa (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zák. č. 50/76
Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len
stavebný zákon), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy začatie stavebného konania. Vzhľadom na skutočnosť, že
pomery v území sú známe a pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, upúšťa
stavebný úrad od ústneho pojednávania a vyzýva účastníkov konania a dotknuté orgány št.
správy, aby svoje prípadne námietky a pripomienky zaslali písomne stavebnému úradu v
termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky a
pripomienky sa nebude prihliadať.
Táto vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli a stránke obce Slovenská Kajňa na dobu
15 dní. Posledný deň je dňom doručenia vyhlášky.
Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Slovenská Kajňa.

Bc. Lenka Hierzer Štiber
starostka obce

Dátum vyvesenia: 14.4.2022
Dátum zvesenia:

