OBEC JANOVCE
086 41 Raslavice
Číslo : 016/2022 – Hu/VV
pôvodné číslo : 50/2021

Janovce

04.03.2022

OZNÁMENIE
o začatí územného konania v spojení so stavebným konaním a nariadenie ústneho
pojednávania
Stavebník Mgr. Mária Rusinková, Janovce 53, 086 41 Raslavice v konaní zastúpená
Grétou Rusinkovou, bytom Janovce 53, 086 41 Raslavice podal (doplnil) dňa 21.02.2022 žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dvojgaráž“ na pozemku parc. č. C KN 64/3 vedenom
na LV č. 453 v katastrálnom území
Janovce.
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.
Obec Janovce, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších
predpisov v súlade s §39a ods. 4 a § 61 stavebného zákona

oznamuje začatie konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

31.3.2022 o 14.00 hodine
so stretnutím na Obecnom úrade Janovce.
Do podkladov pre vydanie povolenia možno nahliadnuť na Obecnom úrade pred dňom ústneho
konania a pri ústnom konaní.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní,
inak nebude na ne prihliadnuté.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri
prejednávaní územného plánu zóny sa neprihliada.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány .
Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s
overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa na konaní nechá zastupovať.
Toto oznámenie sa doručuje formou verejnej vyhlášky (§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní –
správny poriadok a musí byť zverejnené vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu (obce)
a súčasne na webovom sídle, ak ho má zriadené.

Ľubomír Kundrát
starosta obce Janovce
Vyvesené:

Vybavuje : Mária Hudačinová

Zvesené:

