OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad,
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce
Č.j. S2019/76/OZN

Pavlovce nad Uhom 23.05.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
o začatí konania o povolenie zmeny v užívaní stavby
a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starostka obce, ako príslušný
správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a
doplnení, v súlade s ustanovením § 85 ods.1 v spojení s ustanoveniami § 76 až 84 a § 140
stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny
poriadok):
1. Oznamuje, dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania, že v súlade s
§18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, dňom 17.04.2018
začalo konanie o povolenie zmeny v užívaní stavby
navrhovateľovi: Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom
stavby: Rodinný dom na ulici Kukov , súp.č.197/27– časť rodinného domu,
na parc.č. 384 (zastavaná plocha a nádvorie), v k.ú. Pavlovce nad Uhom,
na nový spôsob užívania časti stavby:

Predajňa

2. Nariaďuje ústne pojednávanie na deň 17.06.2019 o 10,00 hod spojené s miestnym
zisťovaním, so stretnutím pozvaných na mieste stavby (Kukov 197/27, Pavlovce nad
Uhom).
3. Upozorňuje účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.
4. Prizýva na konanie projektanta stavby.
Stavebník podľa § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z.z, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na ústne pojednávanie spojené s
miestnym zisťovaním predloží:
 Doklady o napojení na verejné inžinierske siete (súhlasy, zmluvy)
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal
zastupovať.
Do podkladov rozhodnutia je možno nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade v obci
Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom počas
pracovných dní v pondelok – streda - piatok v čase od 8,00 do 14,00 h.
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Toto oznámenie je podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny
poriadok) verejnou vyhláškou a oznamuje sa všetkým známym i neznámym účastníkom
konania – vlastníkom pozemku, stavby a dedičom po nebohej Valérií Horvátovej (nar.
28.07.1957) , nebohej Marte Nistorovej (nar. 20.11.1958) evidovanej na liste vlastníctva
LV č. 708 k.ú. Pavlovce nad Uhom, vlastníkom susedných pozemkov a bude v súlade s §
26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli Obce Pavlovce nad Uhom a na internetovej stránke obce
www.pavlovce.sk v sekcií Úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

................................
Anton Kocela
starosta obce
Doručuje sa:
Účastníci konania a vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou

Na vedomie:





Dana Kešeľová, Kukov 197/27, 072 14 Pavlovce nad Uhom
Projekty- BK, s.r.o., Hažín 135, 072 34 Hažín
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach,
S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Obec Pavlovce nad Uhom, starosta obce

Vybavuje: Ing. Ján Repka, mob: 0904 415 809, repka.jan@pavlovce.sk

