
 

O B E C    H A Ž L Í N 

086 14 Hažlín 

Číslo:  HAZ-2020/187-OCU/461/Čo106-01                                                         dňa 08.07.2020 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Oznámenie o začatí územného konania podľa § 35, § 36 ods. 4 zákona číslo 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. so sídlom v Košiciach,  

                       Mlynská 31, 042 91 Košice 

podal  dňa   01.07.2020  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: 

 

„ Hažlín – úprava TS2, VN a NN „ 

na parcelách CKN 1175 v katastrálnom  území  Hažlín. 

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie. 

Obec Hažlín, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a podľa 

ustanovenia § 35, 36 stavebného zákona v znení neskorších noviel a oznamuje začatie územného 

konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na 

prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň  

 

27.07.2020 (pondelok) o 10:00 hod. 

so stretnutím na Spoločnom stavebnom úrade obcí okresu Bardejov, Dlhý rad 16   

(2. posch., zasadačka č. dverí  137) a následne na obecnom úrade v Hažlíne. 

 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnom 

stavebnom úrade obcí okresu Bardejov (Dlhý rad č.16). 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom 

konaní, inak sa k nim neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány štátnej správy. 

V zmysle ustanovenia § 42 ods.4 v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 

ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

Doložiť chýbajúce podklady :    

                                                                                                                            

 

        Ing. František Olah 

                                                                                                                 starosta obce Hažlín 
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Vybavuje: Ing. Čorba      0911 249 674        jancorba.suo@gmail.com 

Číslo spisu: HAZ-2020/187-OCU/461/Čo106-01 

Upovedomuje sa verejnou vyhláškou: 

1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

2. Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín 

3. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Bardejov, Štefánikova 789, 085 01 Bardejov  

4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov 

5. Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov  

6. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

7. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

8. UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice (správca PTZ Orange Slovensko, a.s.) 

9. Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov 

10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, pracovisko východ, Komenského 39/A, 040 

01 Košice 

12. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory PO, oddelenie telek.služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov 

1x spis 

Ostatní účastníci sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky. 

 

 

 

vyvesené dňa :                                                      sňaté dňa : 

pečiatka a podpis                                                 pečiatka a podpis 

 

 

 

 

Toto oznámenie v súlade s § 26 zákona  č. 71/1967 o správnom konaní sa doručuje formou verejnej 

vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na verejnej úradnej tabuli obce Hažlín a súčasne 

zverejnené iným spôsobom v mieste  obvyklom. 


