
OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad,  
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce 

 
Č.j.S2019/153/OZN                                                          Pavlovce nad Uhom 12.09.2019 

 

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí územného konania  a o nariadení ústneho pojednávania  
podľa § 36 ods.4 zákona č.  č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení zmien a doplnení .   
  

 Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, ako príslušný 
správny orgán podľa § 13 ods.5 a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
zmien a doplnení, podľa § 36 a § 140 stavebného zákona: 
 

1.) Oznamuje v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona dotknutým orgánom a 
podľa § 36 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania – verejnou 
vyhláškou, že podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov dňa 06.09.2019 

 
začalo územné konanie o umiestnenie stavby  

 
 navrhovateľovi: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín ,       
                                 (IČO 00325821) 
      

líniovej stavby: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie, výstavba chodníkov    
                             a odstavnej plochy v obci Stretava “, 

     na pozemku    :  líniová stavba k. ú. Stretava 
                                 parc. č. KN E 1382/2 (ostatná plocha), KN C 548 (zast. plocha  
                                 a nádvoria), KN C 499/1(zast. plocha a nádvoria) , KN C 497 (zast.  
                                 plocha a nádvoria), KN C 496 (zast. plocha a nádvoria) ,  KN C 510  
                                 (zast. plocha a nádvoria) , KN C 502 (zast. plocha a nádvoria),          
                                 KN C 498 (zast. plocha a nádvoria) , KN C 552/1 (zast. plocha                      
                                 nádvoria) k. ú. Stretava 
 
Účelom stavby je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stretava sprístupňujúca 
zástavbu rodinných domov rómskych občanov, ktorá je dopravne napojená na cestu č. 
II/555, Michalovce -Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec. 
Návrh nových chodníkov (CH1) je riešený po v súčasností nespevnenom chodníku, ktorý 
spája centrum obce s miestnou komunikáciou sprístupňujúcou zástavbu rodinných domov 
rómskych občanov. Druhý chodník (CH2) rieši pešie prepojenie areálu kultúrneho domu 
v náväznosti  na navrhovaný chodník CH1. Súčasťou stavby je i výstavba odstavnej 
plochy pred kultúrnym domom – parkovisko pre 24 státí osobných áut s výjazdom 
a vjazdom na miestnu komunikáciu. 
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie 
Od cesty č. II/555 po koniec parcely č. 49 v dĺžke 237,32 je navrhnuté rekonštruovať 
jestvujúcu vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky  
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obaľovaným kamenivom priemernej hrúbky 50 mm. 
SO 02 – Výstavba chodníkov 
Stavebne sú chodníky označené ako CH1 s dĺžkou 141,27 m a CH2 s dĺžkou 205,77 m 
SO 03 – Výstavba odstavnej plochy a vjazdov 
Navrhovaná odstavná plocha pojme 24 kolmých státí osobných áut s vjazdom a 
výjazdom na miestnu komunikáciu. 
 

 2.) Nariaďuje podľa § 36 ods.1 stavebného zákona ústne pojednávanie spojené s 
miestnym zisťovaním na deň 
 

14.10.2019 o 10,00 hod ( pondelok ) 
 

so stretnutím  na Obecnom úrade Stretava, Stretava 12, 072 13 Palín. 
 
 3.) Upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 36 ods 1 stavebného zákona, môžu 
svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na námietky 
neprihliadne. 

    Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne do zápisnice na konaní, 
alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade Obec Pavlovce nad Uhom, 
Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom  do stanoveného termínu. 
 
 4.) Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 36 ods.3 stavebného zákona oznámia 
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť účastníci 
konania. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k umiestneniu 
navrhovanej stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
 

 Do podkladov rozhodnutia  je možno nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho 
jednania  na Spoločnom stavebnom úrade v obci Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 
17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom počas pracovných dní  v pondelok – streda - piatok  v 
čase od 8,00 do 14,00 h. 
 
 Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa 
dal zastupovať.                                                                    

 
 Toto oznámenie je podľa § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou 
a oznamuje sa účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné 
práva k pozemkom na ktorých je osadená líniová stavba a vlastníkom susedných 
pozemkov v k.ú. Stretava . Bude v súlade s § 26 ods.2 správneho poriadku  zverejnená 
v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní  v Obci Stretava, Pavlovce nad Uhom a 
na internetovej stránke obcí v sekcií úradná tabuľa .  Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia oznámenia. 
 
                   
 
 
                       ................................ 
                                     Anton Kocela 
                                                                                                  starosta obce 
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Doručuje sa: 

Účastníci konania , známy a neznámi vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa 
verejnou vyhláškou 
 

Na vedomie : 
 

1. Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín 
2. Michal Pužo, Stretava 129, 072 13 Palín 
3. Monika Pužová, Stretava 129, 072 13 Palín 
4. Janka Paľová, Stretava 158, 072 13 Palín 
5. Mária Jožiová, Stretava 126, 072 13 Palín 
6. Jozef Jožio, Stretava 126, 072 13 Palín 
7. Renáta Balická, J. Murgaša 1329/65,071 01 Michalovce 
8. Ján Kulík, Stretava 172, 072 13 Palín 
9. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Michalovce, Špitálska 10, 071 01 Michalovce 
10. Židovská náboženská obec – Stretava, Murgaša 56, 071 01 Michalovce 
11. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP , Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce 
     –  Ochrana krajiny a prírody  
     –  Štátna vodná správa 
     –  Štátna správa odpadové hospodárstva 
     –  Štátna správa ochrany ovzdušia 
12. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia , Námestie slobody 1, Michalovce 
13. ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
14. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 

01 Michalovce 
15. OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01 Michalovce 
16. Správa ciest KSK, Stredisko Michalovce, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce 
17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice 
18. RÚVZ Michalovce, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce 
19. Východoslovenská  distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
20. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50,  071 01 

Michalovce 
21. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
22. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 
23. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice 
24. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
25. Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice 
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
27. GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce 
28. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 07214 Pavlovce nad Uhom - spis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha : Situácia- výkres č. 2 (z proj. dokumetácie  z 08/2019) 
 
Vybavuje: Ing. Ján Repka, mob: 0904 415 809, repka.jan@pavlovce.sk 

mailto:repka.jan@pavlovce
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 Vyvesené dňa .........................                          Zvesené dňa ......................... 
 
 
 
 

…............................................................... 
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby 

 


