
 

Obec  H l i n n é 

_____________________________________________________________________  

 

číslo: ÚR-244/1925/2022 - Vo                                      Vranov n.T. 30.8.2022 

Vec : 

Obec Soľ, Soľ 161, 094 35, IČO 00332861 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby : Výstavba nájomných bytov v 

obci Soľ - Lokalita L6 v k.ú. Soľ. 

Oznámenie konania verejnou vyhláškou 

 

Obec Soľ , Soľ 161, 094 35, IČO 00332861  podal dňa 24.8.2022 žiadosť o stavebné 

povolenie stavby: Výstavba nájomných bytov v obci Soľ- Lokalita L6,  ktorá sa má 

uskutočniť na parcelách stavu C č.  1287/6, 9, 28,29,30,45,48,49,50,51,56,6, 66, 69, 

70,71,72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 1272/3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 39, 40, 41, 42, 43,44,45,46,47, 1271/5, 106, 107,109, 111, 112, 114,115, 

126,127,128,129,130,131,1285/26,27,46, parcelách stavu E č. 1973/1, 1420/21, 

1327/303, 1327/103 v k.ú. Soľ.  

Okresný úrad Prešov určil obec Hlinné, ktorá uskutoční konanie a vydá rozhodnutie 

pre príslušnú stavbu. 

Obec Hlinné  ako stavebný úrad príslušný podľa § 117  odst. 1  zák.č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, / ďalej len 

stavebný zákon/,  podľa § 61, odst. 4 stavebného zákona  oznamuje  začatie 

stavebného konania verejnou vyhláškou Vzhľadom k tomu, že ide o známe územie 

v zmysle § 61 odst. 2 stavebný úrad upúšťa od ústneho konania a miestneho šetrenia.  

Účastníci konania môžu prípadné námietky k uskutočneniu stavby uplatniť písomne 

Obci Hlinné, alebo   na Spoločný obecný úrad, adr. Mestský úrad Vranov n.T., kde  je 

možné nahliadnuť aj  do dokumentácie, v lehote   do  15  pracovných dní  odo dňa 

doručenia tohoto oznámenia. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 

orgány. Na námietky uplatnené po určenom termíne sa neprihliadne.  

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky bude vyvesené na oznamovacej tabuli 

Obce Soľ  na dobu 15 dní. Pätnásty deň vyvesenia je zároveň dňom doručenia.  

         

 

                                                                                 Milena Naštová - Hladová 

                                                                                   starosta obce 

 

 

Vyvesené dňa.....................................potvrdenie obce........................................ 

 

 

 

Zvesené dňa.......................................potvrdenie obce  ......................................... 


