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Obec Ždaňa 

Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa 

stavebný úrad 

 

č. 107/ 1920 /2020/ocu-Žd                                                         Vo Valalikoch, dňa 03.08.2020 

 

Podľa rozdeľovníka 
 

 

 

Vec: Oboznámenie s podkladmi pre rozhodnutie – verejná vyhláška  
 

 Podľa ust. § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), Vám ako účastníkovi konania vo 

veci žiadosti stavebníka:                                                                                                                      

o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní, na stavbu rodinného domu, 

navrhnutej na pozemku KN-C parc. č. 299/11, katastrálne územie Ždaňa, oznamujeme, že 

bolo zo strany stavebníkov dňa 06.07.2020 predložené doplnenie projektovej dokumentácie 

stavby o Technickú správu a výkres č. 06a Rez B-B. Z doplnených dokladov vyplýva návrh 

stavebníkov riešiť úpravy okolia stavby formou úpravy terénu jeho vyrovnaním v rozsahu 

celej parcely KN-C parc. č. 299/11, k.ú. Ždaňa. Na základe uvedeného má stavebný úrad 

podklad pre vydanie rozhodnutia. Umiestnenie akumulačnej nádrže stavebníci ponechali 

podľa pôvodného návrhu (t.j. celkovej situácie stavby, ktorá bola prejednaná na ústnom 

pojednávaní a miestnom zisťovaní dňa 02.07.2020). 

 

Ako účastník konania máte právo pred vydaním rozhodnutia oboznámiť sa s podkladom 

a vyjadriť sa k nemu, ku spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 

 Žiadame Vás, aby ste sa s uvedenými podkladmi oboznámili v lehote do 7 pracovných 

dní od doručenia tohto oznámenia. 

 

 Do spisu môžete nazrieť na Obecnom úrade obce Valaliky, so sídlom Poľná 8, Valaliky. 

Nazretie do spisu (dátum a čas nazretia) žiadame vopred telefonicky dohodnúť na t.č.: 

055/2028956.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                           

                                Ing. Ján Kokarda 
                           starosta obce 
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Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. Stavebník:  

2.  

3. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

4. Susedia:  

5.    

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.                Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

24.    Verejná vyhláška – osoby, ktoré majú vlastnícke, alebo iné právo k pozemku KN-E               

  parc.  č.  334/1,                  

 k.ú. Ždaňa, po podielovom spoluvlastníkovi pod por. č. B13, B17, B20  

 

25.                AGROSPOL Košice, s.r.o., Ždaňa 335, 044 11 Ždaňa                              

26. Projektant:                                            , Jantárové námestie 15, 040 01 Košice  

27. Stavebný dozor:                                    , Sázavského 6, 085 01 Bardejov 

 

 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 správneho poriadku. Verejná 

vyhláška musí byť zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a na 

internetovej stránke obce Ždaňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Úradná tabuľa 
Dátum vyvesenia: 04.08.2020     

Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: 

 

Internetová stránka  
Dátum vyvesenia: 04.08.2020     

Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:   

 

 

 

 


