OBEC HELCMANOVCE
stavebný úrad
055 63 Helcmanovce 161
——————————————————————————————————————————
Vaša značka:

Naša značka:
2015/260/ozn.

Vybavuje:

V Helcmanovciach, 18.5.2014

Ing. Emília Hamráková-Spoločný obecný úrad
pracovisko:Gelnica,Hlavná 1,tel.:053/4799477

Vec: JoTa s.r.o., Murgašova 3, Košice – žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu "STL
plynovod“ a „Odberné plynové zariadenie “ na pozemkoch v k. ú. Helcmanovce - oznámenie o začatí
stavebného konania a upustení od ústneho rokovanie a miestneho zisťovania.
Vyššie uvedený žiadateľ podal dňa 19.5.2015 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu " STL plynovod“ a „Odberné plynové zariadenie“ na pozemkoch parc. č. 4928/2,
4928/6, 4928/10, 1850/3, 1841/2, 4799/2 tok Hnilec v k. ú. Helcmanovce.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení stavby, ktorá je líniovou stavbou.
Obec Helcmanovce ako územne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/l976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (úplné
znenie zákon č. l09/l998 Z.z. v znení zákonov č. l75/l999 Z.z., č. 237/200 Z.z., č. 416/2001 Z.z., č.
553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., č. 245/2003 Z.z., č.
417/2003 Z.z., č. 608/2003 Z.z., č. 541/2004 Z.z., č. 290/2005 Z.z., č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006
Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 540/2008 Z.z., zákona č. 66/2009 Z.z., zákona č. 513/2009 Z.z.,
zákona č. 118/2010 Z.z., zákona č. 145/2010 Z.z., zákona č. 547/2010 Z.z., zákona č. 300/2012 Z.z.,
zákona č. 180/2013 Z.z., zákona č. 219/2013 Z.z., zákona č. 368/2013 Z.z., zákona č. 219/2013 Z.z.,
zákona č. 368/2013 Z.z., zákona č. 293/2014 Z.z. a zákona č. 314/2014 Z.z.) a podľa § 2 písm. e) zákona
č. 416/2002 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v jeho platnom znení na základe žiadosti vyššie uvedeného
stavebníka
oznamuje
začatie stavebného konania na líniovú stavbu
"STL PLYNOVOD“ A „ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE“
na pozemkoch parc. č. 4928/2, 4928/6, 4928/10, 1850/3, 1841/2, 4799/2 tok Hnilec
v k. ú. Helcmanovce
a súčasne podľa § 6l ods. 2 stavebného zákona v jeho platnom znení
u p ú š ť a od miestneho zisťovania a ústneho rokovania,
nakoľko sú stavebnému úradu známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie do 7 dní od oznámenia konania. Na
neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V rovnakej lehote sú povinné oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých
orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť vyššie uvedenú
lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje
stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade v Gelnici, Hlavná 1,
ktorý vykonáva agendu obce Helcmanovce ako stavebného úradu.
Ak sa nechá niektorý účastník v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s
uvedením rozsahu plnomocenstva a podpisom zastupovaného.

Stavebný úrad podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona v jeho platnom znení obmedzuje prerokovanie
žiadosti s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k predloženej
dokumentácii sa opatrili pred začatím stavebného konania.
Stavebník doplní svoje podanie o:
1. súhlas Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP (štátna vodná správa) podľa § 27 písm. a)
vodného zákona po doplnení PD,
2. projektovú dokumentáciu doplniť o projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby s opravou
technickej správy v zmysle stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Spišskej Novej Vsi č. ORHZ-SN1-171-001/2015 zo dňa 4.2.2015 – v dvoch vyhotoveniach
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 6l ods.4 stavebného zákona v jeho
platnom znení.

Mgr. Blanka Vargová
starostka obce

Obdržia:
1. JoTa s.r.o., Murgašova 3, 040 01 Košice – stavebník
2. Obec Helcmanovce - so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky spôsobom v mieste obvyklým
3. Ostatní účastníci konania - zverejnením verejnej vyhlášky v obci Helcmanovce
4. Dotknuté orgány jednotlivo:

- OÚ, odbor starostlivosti o ŽP Gelnica - št. vodná správa
- OÚ, odbor starostlivosti o ŽP Gelnica - št. ochrana prírody a krajiny
- OÚ, odbor starostlivosti o ŽP Gelnica - odpad. hospodárstvo
- RÚ verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6,Spišská Nová Ves
- Pamiatkový úrad, Hlavná 25,Košice
- SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- Správa ciest KSK, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
- SVP š.p., Riaditeľstvo OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- OÚ, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Košice-okolie, Hroncova 13, 040 01 Košice
- OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Elektrárenská 1, 052 75 Spišská Nová Ves
- Správa ciest KSK, Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves
- Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štefánikova 1, 040 01 Košice
5. Obec Helcmanovce - stavebný úrad-tu

Údaje o oznámení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia : ........27.05.2015 ................ pečiatka, podpis ............................................

Dátum zvesenia: ................................................. pečiatka, podpis ...........................................

