
Obec   Zlatá Idka 

 

Číslo: 210/2022-ZI                                                    Zlatá Idka, dňa 06.07.2022 

 

 

VEC: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou 

 

 Dňa 06.06.2022 podal: Miroslav Šogor, Muránska 12, 040 01 Košice, v zast. :  Herta Suchá, 

Jegorovovo nám. 4, 040 22 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rodinný dom“ na 

pozemku par.č. 3826/8, v kat.úz. Zlatá Idka. 

 Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 Obec Zlatá Idka, príslušná podľa § 2 písm.e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom pláno vaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 

predpisov v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 

dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a keďže sú stavebnému úradu 

dobre známe pomery staveniska, návrh je v súlade so schváleným územným plánom obce a 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 

36 ods.2 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 

neskorších predpisov od ústneho prejednania návrhu. 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V 

rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán 

štátnej správy v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej  stavbe, predpokladá sa, 

že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Do podkladov rozhodnutia je možné 

nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20, Košice 

v dňoch pondelok a streda. 

Toto oznámenie sa podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou. 

 

 

                                                                                      Roman Beličák 

                                                                                                   starosta obce 
 

 

 

 

Doručuje sa formou verejnej vyhlášky: 

1  Stavebník: Miroslav Šogor, Muránska 12, 04001 Košice, v zast.: Herta Suchá, Jegorovovo nám. 4, 040 22 Košice 

2 Účastníci konania – obciam, známym účastníkom konania a ostatným neznámym organizáciám alebo občanom, 

ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným  stavebným  rozhodnutím 

priamo dotknuté 

Doručí sa: 

1. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 040 01 Košice 

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

3. VVS a.s., Komenského 50, 040 01 Košice 

 

Vybavuje: Spoločný obecný úrad Beniakovce so sídlom v Košiciach, Kmeťova 20,  Mgr. Richard Kraviar, tel: 79 

808 22 

 

 



Verejná vyhláška 

210/2022-ZI   zo dňa 06.07.2022 

 
Verejná vyhláška bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zlatá Idka, spolu so 

situačným plánom stavby. Po zvesení  s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia doručiť na 

Spoločný obecný úrad Beniakovce, Kmeťova 20, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 
Vyvesené dňa:         07.07.2022                                                            Zvesené dňa:       

 

 

Pečiatka, podpis:                                                                                    Pečiatka, podpis: 

 


