
Obec  Bžany 

Č.j. 2020/206                                                                                       Stropkov      16. 09. 2020   

Vybavuje: Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšná Olšava  so sídlom v Stropkove,      

                  Hviezdoslavova 7,  Stropkov, tel. 054 4795699 ,  Bc.  Regrutová Anna 

 

 

 

 

Vec: 

Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice v konaní zastúpená Ing. Michalom 

Klebanom, A. Hlinku 1678/25, Stropkov  

- návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „LHV – chatová 

osada Domaša – Valkov, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete NN, SO 02 – Odberné 

elektrické zariadenia“ 

- oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania verejnou vyhláškou 

 

      Dňa 16. 09. 2020 bol na Obci Bžany  zaregistrovaný návrh, spol. Východoslovenská 

distribučná a.s. Mlynská 31, Košice,  v konaní zastúpená Ing. Michalom Klebanom, A. Hlinku 

1678/25, Stropkov, na základe plnomocenstva, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby „LHV – chatová osada Domaša – Valkov, SO 01 Rozšírenie distribučnej siete NN, 

SO 02 – Odberné elektrické zariadenia“ – líniovej stavby  na pozemkoch intravilánu obce, 

parc. č. KNC 92/131, KNC 85/280 a KNC 280, k.ú. Valkov, pre pozemky parc. č. KNC 92/132 

– 92/153. Uvedeným dňom bol začaté územné konanie. 

Obec Bžany,  ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zák. č. 50/1976  Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení noviel,  postupujúc podľa § 36 

stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy, 

organizáciám a  známym účastníkom konania a zároveň pre prejednanie  predloženého návrhu 

nariaďuje v zmysle § 21 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ústne konanie spojené 

s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa  

 

14. 10. 2020  o 9,00 hod. 

 
so stretnutím na Obecnom  úrade v Bžanoch. 

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom 

úrade denne 7.30 – 15.30 hod. a pri ústnom konaní. 

 Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a pripomienky 

uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté. 

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú 

moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

                                                                                         Ladislav Vrábeľ 

                                                                                       starosta Obce Bžany                                                                                             

 

     Toto oznámenie je doručované účastníkom konania spôsobom verejnej vyhlášky a to 

jeho vyvesením po dobu 15 dní na obecnej tabuli obce Bžany. 

 

Vyvesené dňa:                                                                             Zvesené dňa: 



Na vedomie: 

 

1. Ing. Michal Kleban, A. Hlinku 1678/25, Stropkov 

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

3. Obec Bžany 

4. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Stropkov 

5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Svidník 

6. Igor Paráda, Duklianska 644/15, Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


