
Obec Petrovce 
 OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce 

 

Číslo: k č.sp. 233/2020 – 003                                                       V Petrovciach dňa 03.09.2020 

 

 

 

VEC 

 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s 

kolaudačným konaným a nariadenie ústneho pojednávania – verejnou 

vyhláškou. 
 

 

               Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce (IČO: 00332674) podala dňa 

21.08.2020 na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a nakoľko je stavba 

ukončená aj o kolaudáciu stavby:  

 

„Výstavba chodníka pozdĺž MK v obci Petrovce“ 

 
Stavebný objekt : SO 01 – výstavba chodníka 

 

s umiestnením na pozemku parc. č.  KN-C 386/3, , 386/2, 387/2, 71, 72, 79, 80, 87/2, 88, 89, 

90, 91 k.ú. obce Petrovce. Tento chodník v obci Petrovce pokĺž pozemnej komunikácie bol 

vybudovaný z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov v jednotlivých úsekoch (úsek 1-3), kde 

chýbal.  

    

    Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie ohľadom dodatočného povolenia navrhovanej 

stavby v spojení s kolaudačným konaním. 

 

        Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 120 zákona číslo 5O/l976 Zb. " o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku " v znení neskorších predpisov ,/ ďalej len stavený 

úrad a stavebný zákon /, v spojení s §-om 3 a odst.4 zákona číslo 135/196l o pozemných 

komunikáciách ( cestný zákon ),  

oznamuje v súlade s ust. §61, ods. 3), §88 a), ods.9) a §80, ods. 1)  „stavebného zákona“ 

začatie stavebného konania ohľadom dodatočného povolenia stavby v spojení s kolaudačným 

konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne na 

prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne konanie  spojené s miestnym zisťovaním 

na deň: 

  

 

 

13.10.2020 o 9oo hod.  
 

so stretnutím na obecnom úrade v Petrovciach. 

 



      Do podkladov  žiadosti o vydanie dodatočného povolenia je možné nahliadnuť pred dňom 

ústneho konania na spoločnom stavebnom úrade v Hanušovciach nad Topľou – MsÚ, ul. 

Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou, pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod., streda od 

8.00 hod. do 17.00 hod., piatok od 8.00 hod. do 13.00 hod. a pri ústnom konaní.     

 

      

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri tomto 

konaní, inak sa na neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány 

štátnej správy, inak  sa má za to, že ich stanovisko je kladné.   

                                                               

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

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

 

  Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v 

znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli Obce Petrovce 

a internetovej stránke obce Petrovce po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste 

obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Ján Jenčo                                                                                                

                                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

 

Príloha: situácia osadenia stavby 

 

 

 

Oznámenia sa doručí: 

 

Účastníkom konania 

 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 233/2020-003 zo dňa 03.09.2020 

 

Na vedomie 

 

l./  Navrhovateľ:  Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89 

2./ Ruščínová Mária, 094 31, Petrovce, č. 54 

3./ Ing. Vladimír Kmec, STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 13, 080 01 Prešov 

 

Dotknutým orgánom:  

 

1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11, Bratislava 26,  

2./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 

3. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice 



4./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, Vranov  

      nad Topľou 

5./ Východosl. vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348 

6./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, Vranov nad Topľou 

7./ Okresný úrad, odbor cestnej dopravy  a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080  

       01 Prešov 

8./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 01 Vranov nad 

       Topľou  1348, 093 19 Vranov nad Topľou 

9./ Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor pozemkový a lesný, Kalinčiakova 879,  

      Vranov nad Topľou 

10./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5,  

       Vranov nad Topľou 

11./ SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

12./ SaÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1301, Vranov nad Topľou 

 

 

 

Vyvesené dňa: 14.09.2020                                             Zvesené dňa:  

 

                                               

 

Odtlačok pečiatky 

Podpis oprávnenej osoby 

 

      

      

 


