
Obec Petrovce 

OcÚ, Petrovce 89, 094 31 Petrovce 

 

k sp.: 291/2020 -003                                                           

V Petrovciach dňa 30.11.2020  

  

 

Verejná vyhláška 

 

Oznámenie 
 

o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania. 

 

 

Navrhovateľ: Spoločnosť OZÓN, Hanušovce a.s., Rastislavova 98, Košice, PSČ 043 46, SR, 

IČO: 36450758 v zastúpení KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice (IČO: 36205214) 

podal (a) dňa 06.11.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: 

 

„HANUŠOVCE – PETROVCE KOMPOSTÁREŇ“, 

 
Stavebné objekty:  

                SO 01 – Komostovacie plochy 

                SO 02 – Akumulačná nádrž 

                SO 03 – Spevnené plochy 

                SO 04 – Oplotenie 

                SO 05 – Rozvody NN 

 

s umiestnením na pozemkoch parc. č. C-KN 408/14 a 408/2 a el. NN prípojka aj parc. č. 

408/3 a 408/4 k.ú. Petrovce vo vlastníctve žiadateľa. 

        

Účelom stavby je vybudovanie areálu kompostárne BRO (biologicky rozložiteľný odpad)  

v určenom území južne od jestvujúceho areálu skládky odpadov  Hanušovce – Petrovce  (III. 

ETAPA).  a zabezpečenie podmienok  pre jej organizovanú a zabezpečenú prevádzku. Areál 

navrhovaného zariadenia bude slúžiť na zhodnocovanie BRO komostovaním a na 

zhromažďovanie vybraných druhov BRO pred ich kompostovaním.   

 

Predmet územného rozhodnutia 

      Navrhovaná stavba bude umiestnená vedľa existujúcej prevádzky Skládka OZÓN 

Hanušovce-Petrovce – jedná sa o kompostáreň, pozostávajúcu zo spevnenej plochy určenej na 

kompostovanie bio odpadu, manipulačnej plochy, záchytnej JIM na dažďové vody, 

elektroinštalácie a osvetlenia. Navrhovaná stavba bude využívať jedujúcu infraštruktúru 

skládky OZÓN Hanušovce-Petrovce: prístupová komunikácia, váha., sociálne zázemie, 

plochy na odstavenie strojnej techniky, el. prípojku, zdroj vody, kanalizáciu a pod. Stavba si 

nevyžaduje nové pripojenia na inžinierske siete. Na danom území je aktuálne spevnená 

plocha, ktorá  bola využívaná prevažne na parkovanie strojnej techniky. Táto plocha bude 

odstránená a  nahradená spevnenou plochou požadovaných parametrov na daný účel využitia.  

 



Spôsob kompostovania -  kompostovanie na vodohospodársky zabezpečených spevnených 

plochách, vo voľných zakládkach, s prevzdušňovaním prekopávaním suroviny kompostu 

Typ zariadenia – Regionálna kompostáreň BRO s max. kapacitou do 4 500 t.   

Celková kapacita kompostárne: 2 427 t BRO ročne 

      

 

   Obec Petrovce, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel v  súlade s 

§§ 36 a 37 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., § 10 oznamuje začatie 

územného konania o umiestnení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s 

miestnym zisťovaním na deň 

 

 

 04.01.2021 o 1000 hod.  
 

 

so stretnutím na obecnom úrade v Petrovciach, Petrovce 89.   

 

Do podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom 

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

333/3, pondelok od 8.00 hod. do 17.00 hod., utorok až štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod., piatok 

od 8.00 hod. do 12.00 hod. a pri ústnom konaní.  

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

ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa §-u 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že 

ich stanovisko je kladné. V zmysle ustanovenia § 42 ods.4 v odvolacom konaní sa neprihliada 

na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 

hoci uplatnené mohli byť. 

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

plnú moc. 

 

Upozornenie : 

    Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 5) stavebného zákona sa 

v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  

 

Toto oznámenie musí byť v súlade  s § 26 ods. 2 správneho poriadku 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. 

 

Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby 

oznámené osobitne obvyklou formou. 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                            Ing. Ján Jenčo 

                                                                                                             Starosta obce 



Príloha:  situácia stavby 

 

 

 

Oznámenia sa doručí: 

 

Účastníkom konania 

 -  doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 291/2020-003 zo dňa 30.11.2020 

     (podľa § 36 ods. 4 zákona stavebného zákona)  

 

Na vedomie 

 

l./  Navrhovateľ: KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice  

        - Ing. Tomáš Čerevka  

2./ Obec Petrovce, OcÚ, Petrovce 89  

3./ Mesto Hanušovce nad Topľou, MsÚ, Mierová 333/3, Hanušovce nad Topľou 

 

 

Dotknutým orgánom:  

 

1./ Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov nad 

      Topľou   

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

      nad Topľou 

3./ Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Pribinova 95, Vranov n.T. 

4./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

5./ VVS, a.s., závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T. 

6./ VVS, a.s., Komenského 50, Košice 

7./ VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 

8./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, A. Dubčeka 881, 093 01 

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

       Vranov nad Topľou 

10./ Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná115, Prešov 

11./  Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A , 

        040 01 Košice  

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

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:       03.12.2020                                                  Zvesené dňa:  

                                              

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky 

Podpis oprávnenej osoby 

 


