
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 (Uveďte v odpovedi) 

 VÁŠ LIST ZNAČKY/Z NAŠA ZNAČKA   VYBAVUJE   DÁTUM 1 

  TUR-2021/0054-OCU-001 MVDr.K.Flachbartová 02.02..2021 
       

V E R E J NÁ      V Y H L Á Š K A 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania  

 

 Žiadateľ Obec Hrhov, 049 44 Hrhov 363, v zastúpení Ing. Ladislavom Tankóm, 

starostom obce podal dňa 02.02.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu ,, Obnova základnej školy Hrhov“,  na pozemku parcele KN-C č. 616 k. ú. Hrhov. 

Popis stavby:  

Predmetom žiadosti o stavebné povolenie je zlepšenie tepelno-technických vlastností stavby 

Základnej školy v Hrhove. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy a 

výmenu niekoľkých pôvodných drevených okien za nové plastové. 

Obec Turňa nad  Bodvou ako stavebný úrad určený Okresným  úradom Košice, odborom 

výstavby a bytovej politiky, príslušný podľa ustanovenia § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, zmien a 

doplnkov v spojení s ustanovením § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením §61 odst.4 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / oznamuje verejnou 

vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom  a známym účastníkom konania 

a vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a zároveň zohľadňujúc epidemiologickú situáciu 

v krajine,  
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upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 Účastníci konania a dotknuté orgány  môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu konania 

uplatniť písomne na tunajší úrad najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tejto verejnej 

vyhlášky. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Tak isto na pripomienky a námietky, 

ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní nie je možné prihliadnúť. 

Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Do dokladov žiadosti o stavebné povolenie možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom 

úrade v Turni nad Bodvou, v stránkových dňoch od  13.00 – 15.00 hod. vo vopred dohodnutom dni, 

alebo je možné ich elektronicky zaslať. (volať na tel: 0905 260713, e-mail: 

katarina.flachbartova@turnanadbodvou.sk). 

 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca 

predložiť písomnú plnú moc. 

 

 

                                                                                  Mgr. Atila  O r a v e c z 

                                                                                       starosta obce 
 

 

Doručí sa: 

 

1. Obec Hrhov, 049 44 Hrhov 363 

2. Vlastníci pozemkov  (parcely pod stavbou) KN-C č. 616 k.ú. Hrhov 

3. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha  30, 048 01 

Rožňava 

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

5. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice 

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 

Rožňava 

 

 

Vyvesené.............                                                                                            Zvesené:.................. 
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