MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY
Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany
č.j. : 2380/2019/SÚ – VV/Bo

vo V. Kapušanoch dňa 08.08.2019

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia, o zmene lehoty
ukončenia stavby
Mesto Veľké Kapušany, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa §§ 2e a 4 zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.07.2019 stavebník eustream a.s. so sídlom
Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti
stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia VTL plynovodu KS01 - hranica SK/UA“
- líniová časť
- HPS Ruská

- TU 01
hranica SK/UA

v extraviláne k.ú. Veľké Kapušany, Kapušianske
Kľačany, Budince a Ruská
v k.ú. Ruská na pozemkoch reg. C KN p.č. 1958/2;
1958/5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 1958/16,17,18;
1958/22 a 1958/23
v k.ú. Ruská na pozemkoch C KN p.č. 3529/3,4,5,6
a 3529/9.
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Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺženie platnosti stavebného povolenia.
Stavebné povolenie bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č.j. 1528/2016/SÚ-SP/Si dňa
29.09.2016, právoplatné dňa 07.11.2016.
Stavebný úrad podľa ust. § 61 a § 69 stavebného zákona v súlade s § 18 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania o predlženie
platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom
konania.
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad na posúdenie dôvodu predlženia platnosti rozhodnutia, upúšťa sa v zmysle § 61
odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od
doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich
stanovisko je kladné.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade - Mesto Veľké
Kapušany, sídl. LNT č.1, 079 01 Veľké Kapušany, II. poschodie č. dv. 23 v pondelok, utorok,
stredu a piatok v bežnom týždni.
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