
Obec Pavlovce nad Uhom Strana 1/3

Obec Pavlovce nad Uhom
Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné Námestie 17/1 , 072 14 Pavlovce
nad Uhom
Telefón: +421 56 649 4202, mail: pavlovce@pavlovce.sk,
web: www.pavlovce.sk

Č.j.: S2020/211/OZN
Vybavuje: Ing. Ján Repka mob: 0904 415 809 repka.jan@pavlovce.sk 

Vec
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania S2020/211, o upustení od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania podľa § 61, §142h § 140  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení zmien a doplnení

Text
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 § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení zmien a doplnení, § 61, §142h § 140 stavebného zákona:
.
1.) Oznamuje, dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania, že v súlade s §18 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní dňa 15.12.2020,
.
začalo stavebné konanie o povolenie stavby
.
stavebníkovi: Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín , (IČO 00325821)
.
na líniovú stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu Stretava– ul. Rómska“
na pozemku : líniová stavba k. ú. Stretava
parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvoria), parc. E KN č. 1382/2 (ostatná plocha), parc. E KN č. 1382/3 ( ostatná
plocha ), parc. E KN č. 270/14 ( orná pôda), parc. C KN č. 49 ( zastavaná plocha a nádvoria ), parc. E KN č.
1382/1 ( ostatná plocha) k. ú. Stretava
.
Predmetom projektu je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu v obci Stretava pre výstavbu pripojovacích
plynovodov pre rodinné domy na rómskej osade. Na existujúci STL distribučný plynovod DN 80 z oceľového
materiálu, s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa sa na parc.č. 548 kat. úz. Stretava, napojí navrhovaný
STL distribučný plynovod z potrubia PE100 d90x5,2 SDR 17,6, p=100 kPa, s celkovou dĺžkou 439,20 m. Na
navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojí pripojovací plynovod k jednotlivým rodinným domom, ktorý bude
uložený do chráničky z PE pod miestnou komunikáciou. Celková dĺžka pripojovacích plynovodov je 68,6 m +
22 m zvislé časti = 90,6 m.
.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1,
072 14 Pavlovce nad Uhom pod č. S2020/148/UR dňa 26.10.2020 a nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2020.
.
Stavba je členená na stavebné objekty :
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SO 01 – Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu
SO 02 – Pripojovacie plynovody pre desať odberných miest
.
2.) Upúšťa podľa § 142h stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože
ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie núdzovéhostavu v súvislosti s ochorením COVID-19, nie je
nevyhnutné. A zároveň podľa § 61ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
upúšťa nakoľko je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebnému úradu sú dobré
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby.
3.) Určujea upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 61ods. 3 stavebného zákona, môžu svoje námietky
uplatniť na stavebnom úrade najneskôr do 7pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, na neskoršie
podané námietky neprihliadne.
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť písomne do zápisnice, alebo písomným podaním na tunajšom
Stavebnom úrade, Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom do
stanoveného termínu.
4.) Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 61 ods.6 stavebného zákona upovedomuje, že sú povinné
oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu svoje námietky uplatniť účastníci konania. Ak dotknutý
orgán v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej a povoľovanej stavbe neoznámi, predpokladá sa, že so
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
.
Do podkladov rozhodnutia je možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade Pavlovce nad Uhom,
stavebnom úrade, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom v pondelok až piatok v čase od 8,00
do 14,00 h a to po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. : 056-6494202 kl.210, mob: 0904 415
809, s ohľadom na aktuálnu situáciu COVID – 19.
.
V prípade nazerania do spisov je takisto potrebné v maximálnej miere dodržiavať Opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdraviač. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré ukladá
povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu,
šálom, či šatkou.
Ak to okolnosti umožňujú, je vhodné uprednostniť elektronickú a telefonickú komunikáciu.
.
Toto oznámenie je podľa § 61 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 obciach 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
.
(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov)
.
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.
Na vedomie :
1. Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín
2. Ján Kulík, Stretava 172, 072 13 Palín
3. Ján Komárik, Stretava 108, 072 13 Palín
4. Ivan Ferko, Stretava 212, 072 13 Palín
5. Ingrid Ferková, Stretava 212, 072 13 Palín
6. Ing. Adriana Hajduová, Konečná 3556/3, 071 01 Michalovce – projektant
7. Gabriel Fako, Jasenov 65, 073 01 Jasenov – projektant
8. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Michalovce, Špitálska 10, 071 01 Michalovce
9. Židovská náboženská obec, Zvonárska 130/5, 040 01 Košice – Staré Mesto
10. ORHaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
11. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
12. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 041 01 Košice
13. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
16. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 07101
Michalovce
17. GeCom, s.r.o., Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce
18. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
19. OR PZ, ODI Michalovce, okresný dopravný inšpektorát, J Hollého 46, 071 01 Michalovce
20. 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
21. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01Michalovce
23. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
24. Okresný úrad Michalovce, Odbor krízového riadenia , Námestie slobody 1, Michalovce
25. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
26. Michlovský, spol. s r.o., UC3-údržbové centrum Košice, Pri Hati 1, 040 01 Košice
27. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 07214 Pavlovce nad Uhom
.
.
Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

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

Miesto a dátum:

Pavlovce nad Uhom, 17.12.2020

podpis:
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