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Obec Brehov 
Stavebný úrad 

Ul. Hlavná 1/57 

076 05 Brehov          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                         

 

Podľa rozdeľovníka! 

  

 
Váš list/zo dňa                         Naša značka                            Vybavuje/linka                       Brehov 

                                             OCU-48/2023-002                     Ing. Kačinetzová/                   23.3.2023                 

                                                                                                 0915840267 

 

 

VEC: Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania  

Michal Hudák, Kláštorná 28/10, 076 05 Brehov podal dňa 9.3.2023 žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu „Prístavba a nadstavba rodinného domu“ č. s. 29 na 

pozemku registra KN-C parc. č. 215/4 v katastrálnom území Brehov v spojenom konaní. 

Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Obec Brehov,  príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona oznamuje podľa § 36 

a § 61 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania známym 

účastníkom a dotknutým orgánom a nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa uskutoční dňa 

 

20.4.2023 /štvrtok/ o 8.30 hod. 

 

so zrazom pozvaných na Mestskom úrade v Trebišove, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 

Trebišov, 3. posch., č. dv. 303. 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na  

spoločnom obecnom úrade  (stavebnom úrade) - na Mestskom úrade v Trebišove a pri ústnom 

konaní.  

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa 

na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak 

podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.  

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

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

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa  § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli 

obce Brehov a na webovej stránke obce Brehov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 
     

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                             Marek Balog                                                                                

                                                                                                             starosta obce                                                                                                                                                              
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Oznámenie sa doručí: 

1. Michal Hudák, Kláštorná 28/10, 076 05 Brehov  

2. Andrej Hudák, Kláštorná 28/10, 076 05 Brehov – vlastník sus. nehn. p. č. 216,217 

3. Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov– vlastník sus. nehn. p. č. 214 

4. Alžbeta Semecká – vlastník sus. nehn. p. č. 215/1, 215/2 

5. SMPROING s.r.o., Ing. Máté Simon, P. O. Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany,  

    IČO: 50328450 - projektant 

6. Ing. Agnesa Simonová, Tulipánová 1025/15, 079 01 Veľké Kapušany – stav. dozor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Dátum vyvesenia: 23.03.2023 Dátum zvesenia:    

 

          

 

 

          Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: 

 

 


