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Vec 

Oznámenie o začatí stavebného a územného konania a stanovenie lehoty na vyjadrenie - verejná 

vyhláška 

 

     Obec Jabloň, ako príslušný stavebný  úrad,  obdržala  žiadosť  od  stavebníka Pavol Dušák, Jabloň 

40, 067 13; Lenka Dušáková, Jabloň 40, 067 13  stavebné povolenie na stavbu: "Rodinný dom - 

novostavba, 1b.j." na pozemkoch KNC 86/2 v k. ú. Jabloň. 

    Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Rozsah stavby: objekt o rozmeroch 20,50m x 9,30m; valbová strecha o výške hrebeňa +5,40m; 

osadený 3,985m od KNC 92;  ELI prípojka, kanalizačná prípojka, vodovodná prípojka; 

Obec Jabloň, v súlade s ust. § 36,61 zákona  č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov 

oznamuje začatie konania 

všetkým  známym  účastníkom  konania  a dotknutým  orgánom štátnej správy, ktorých sa stavba 

týka. 

    Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dostatočne známe pomery staveniská, žiadosť 

a príslušné vyjadrenia a stanoviská  poskytujú dostatočný  podklad pre  posúdenie stavby,  stavebný  

úrad  v súlade  s ust.  §  61  ods.2 upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho konania. 

Účastníci konania a organizácie môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  najneskôr 

do 7 dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa k nim neprihliadne/§ 61, ods.3  a 5 stavebného zákona /. 

V stanovenej  lehote  oznámia   svoje  stanoviská  dotknuté  orgány štátnej správy a organizácie. 

     Do  podkladov  žiadosti  o rozhodnutie  sa  môže nahliadnuť v priebehu konania  na  Spoločnom 

obecnom úrade so sídlom v Humennom (budova Mestského úradu 5. poschodie). 

     Ak dotknutý  orgán štátnej správy  v uvedenej lehote  neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 

stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska  ním sledovaných  záujmov súhlasí  /§ 61  ods.5 

stavebného zákona/. 

Stavebník v termíne doloží: 

-vyjadrenie VSD k projektu, vyjadrenie správcov siete k napojeniu stavby na inž. siete;  

-dopracovať detail napojenia NN prípojky k OEZ( presné umiestnenie podperného bodu  a rozsah 

uloženia NN vedenia na parc. č. KNC 77); 

-vyjadrenie Slovák Telekom a. s.; 

 
                                                                                                         

                                                                                                    Vladimír Koscelník    

                                                                                                         starosta obce 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a  musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na verejne prístupnom mieste v  meste spôsobom obvyklým. Deň zvesenia oznámenia sa 

považuje za deň doručenia.  

Vyvesené dňa: 17. 03. 2022                                                               

Zvesené dňa:                                                                    Pečiatka, podpis 



Doručí sa:  

1. Pavol Dušák, Jabloň 40, 067 13 

2. Lenka Dušáková, Jabloň 40, 067 13 

3. Ing.František Sitarčík, Jabloň 69, 067 13 

4. Ľuboslava Harvilová, Tyršova 3, 066 01 Humenné 

5. Verona Mitálová, Veľopolie 8, 067 31 

6. Ľudmila Pašková, Jabloň 113, 067 13 

7. Agnesa Bukovčíková, Jabloň 59, 067 13 

8. Margita Dzurová, Jabloň 54, 067 13 


