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O z n á m e n i e 
o začatí konania o odstránení stavby 

 
 
          AGROREÁL a.s., Hlavná 322/166, Streda nad Bodrogom, 076 31 , IČO: 31 707 424 
zastúpené štatutárnym zástupcom Ing. Andrejom Sokolom , podal dňa 15.06.2022 na tunajšom 
úrade žiadosť o povolenie odstránenia poľnohospodárskych stavieb a iných stavieb vo 
vlastníctve žiadateľa: 
DIELŇA – súpisné číslo stavby 163, parcela č. KN-C 1459/25, druh stavby iná budova, 
k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
KRAVÍN – súpisné číslo stavby 168, parcela č. KN-C 1459/12, druh stavby 
poľnohospodárska budova k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
KRAVÍN – súpisné číslo stavby 169, parcela č. KN-C 1459/11, druh stavby 
poľnohospodárska budova k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
KRAVÍN – súpisné číslo stavby 171, parcela č. KN-C 1459/14, druh stavby 
poľnohospodárska budova k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
BUDOVA – súpisné číslo stavby 171, parcela č. KN-C 1459/15, druh stavby 
poľnohospodárska budova k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
ČERPACIA STANICA PHM – súpisné číslo stavby 177, parcela č. KN-C 1475/10, druh 
stavby budova technickej vybavenosti sídla, k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
VÁHA – súpisné číslo stavby 177, parcela č. KN-C 1475/9, druh stavby iná budova, k.ú. 
Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
VÁHOVŇA – súpisné číslo stavby 177, parcela č. KN-C 1475/8, druh stavby iná budova, 
k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) 
Stavby sú zapísané na LV č. 73 vo vlastníctve žiadateľa o odstránenie stavby. 
RODINNÝ DOM – súpisné číslo stavby 112, parcela č. KN-C 161/2, druh stavby rodinný 
dom, k.ú. Zemplín (areál hospodárskeho dvora) zapísaný na LV č. 111 vo vlastníctve 
žiadateľa o odstránenie stavby 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavieb.     
         Obec Zemplín, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon ) v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 písmena e/ zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode  
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niektorých pôsobnosti na obce a VÚC v znení neskorších predpisov  a § 5 písm. a) zákona č. 
608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene 
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov , v súlade s § 90 ods.1  a § 88 ods.3 stavebného zákona  
oznamuje začatie konania o odstránení stavby, dotknutým orgánom a  účastníkom konania . 
           Pretože sú pomery na stavenisku stavebnému úradu známe, stavebný úrad upúšťa od 
ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v zmysle § 61 ods.2 stavebného 
zákona. 
           Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.  
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviska aj dotknuté orgány , inak podľa § 61 ods.6 
stavebného zákona sa predpokladá, že s odstránením stavby z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasia. 
           Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť  pred uplynutím stanovenej lehoty na 
Spoločnom obecnom úrade v Strede nad Bodrogom /kaštieľ/ v stránkové dní pondelok, utorok 
streda.       
                         
 
                    
                                                                                                               M i k u l á š  T a k á c s 
                                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov a musí byť 
vyvesené v zmysle § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov  po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zemplín. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán - Obec Zemplín zverejňuje písomnosť súčasne 
na svojom webovom sídle, alebo iným vhodným spôsobom v mieste obvyklým. 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: ………………………             Zvesené dňa: ………………………………….         
 
 
 
 
Pečiatka a podpis: ………………………………………………….. 
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Doručí sa: 
 

1.  AGROREÁL a.s., Hlavná 322/166, Streda nad Bodrogom, 076 31 
2.  OBEC Zemplín,č. 49,  076 34 Zemplín 

 
 
Dotknutý orgán: 
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 804/1, 075 01 Trebišov 
 
 
Účastníkom konania: doručené verejnou vyhláškou 
 
 

 

 

 

 


