R U S K O V, Slančícka č. 94, 044 19 R u s k o v
- stavebný úrad -

číslo: 601/2022- RU

V Ruskove dňa: 19.09.2022

OZNÁMENIE
o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

verejnou

vyhláškou.

Dňa 19.09.2022 podala Obec Slanec, so sídlom Hlavná 55/114, Slanec, návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby:

„Obec Slanec – kanalizácia a ČOV“
Stavebné objekty
SO 01 Stoková sieť
SO 02 Kanalizačný zberač
SO 03 Čistiareň odpadových vôd
SO 04 El. VN prípojka k ČOV
SO 05 Trafostanica
SO 06 Odberné elektrické zariadenie – el. NN prípojka k ČOV
SO 07 Vodovodná prípojka ČOV
SO 08 Účelová cesta k ČOV
SO 09 Oplotenie ČOV
SO 10 Odtok z ČOV
Prevádzkové súbory
PS 01 Technologické zariadenia ČOV
Miesto stavby: Extravilán a intravilán obce Slanec podľa situácie umiestnenia stavby
Účel a funkcia stavby
Účelom výstavby kanalizácie pre obec Slanec je odvedenie splaškových odpadových vôd od
obyvateľov a zariadení občianskej a technickej vybavenosti obce. Likvidácia splaškových odpadových vôd
bude v navrhovanej ČOV. Predmetná stavba je líniová, spadajúca do rámca kritérií podzemného urbanizmu.
Trasa stôk je navrhnutá tak, že rešpektuje jestvujúcu zástavbu, zohľadňuje výhľadový stav a umožňuje
napojenie jednotlivých producentov cez čo najkratšie domové prípojky. Objekt ČOV predstavuje prízemnú
murovanú budovu so sedlovou strechou.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, podľa ust. § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) určil Obec
Ruskov, ako príslušný stavebný úrad, na príslušné konanie a vydanie rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu, na
ktorú je vecne príslušným všeobecný stavebný úrad (§ 117 ods. 1 stavebného zákona).

Obec Ruskov, príslušná podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36
odst. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu
ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

17.10.2022 (pondelok) o 10.00 hod.
so stretnutím účastníkov na obecnom úrade v Slanci.
Vlastník pozemku, ktorý je predmetom územného konania je povinný strpieť miestne zisťovanie podľa
§ 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a k tomuto účelu ich sprístupniť.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na obecnom úrade Ruskov stránkových hodinách.
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri
ústnom konaní, inak k nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy a organizácie, inak sa má
za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Peter S M R Č O
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu
15 dní na úradnej tabuli obce.
Doručí sa:
Obec Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
Východoslovenská vodárenská spol. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice
RUVZZ v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
Okresný úrad Košice , odbor OSZP, Hroncová 13,Košice
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
SPP – distribúcia a.s., Mlynská Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A, 040 01 Košice
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 01 Košice
SPF, Búdková Búdkové 36, 817 15 Bratislava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa : ..................................................
Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Ruskov

Zvesené dňa :..........................................................
Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Ruskov

Vyvesené dňa : ..................................................

Zvesené dňa :..........................................................

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Slanec

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Slanec

Vyvesené dňa : ..................................................

Zvesené dňa :..........................................................

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Mesto Košice

Pečiatka a podpis zodpovedného zamestnanca Mesto Košice

