OBEC STRETAVA, stavebný úrad,
Stretava 12, 072 13 Palín, okres Michalovce

Č.j. 595/2022/OZN

Stretava 13.05.2022

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania,
o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
Obec Stretava v zastúpení Roman Hudy, 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 09.05.2022,
začalo stavebné konanie o povolenie stavby
stavebníkovi: Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety,
na líniovú stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“
na pozemku : líniová stavba k. ú. Stretava
parc. C KN č. 548 (zast. plocha
a nádvoria), parc.
(ostatná plocha), parc. C KN č. 25/4 (ostatná plocha) k. ú. Stretava
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Predmetom projektu je rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu vrátane prípojky pre
rodinný dom na parcele C KN č. 25/4. Na existujúci STL distribučný plynovod DN 80 z
oceľového materiálu, s prevádzkovým pretlakom plynu max. 100 kPa sa na parcele C KN
č. 548 kat. úz. Stretava, napojí navrhovaný STL distribučný plynovod z potrubia D 50 PE
SDR 11, p=100 kPa, s celkovou dĺžkou 61,40 m. Popod miestnu komunikáciu plynovod
bude uložený v chráničke. Na navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojí pripojovací
plynovod k rodinnému domu D 32 PE, celkovej dĺžky 10,10 m, ktorý bude uložený do
chráničky z PE po okraji prístupového mostíka.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Stretava, stavebný úrad,
Stretava 12, 072 13 Palín pod č. OcÚ-2021/92-OcÚ/UR dňa 02.09.2021 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 12.11. 2021.
Stavba je členená na :
Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu
Pripojovací plynovod pre rodinný dom
2.) Podľa § 61 ods.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.
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3.) Určuje a upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 61ods. 3 stavebného
zákona, môžu svoje námietky uplatniť na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných
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 Stretava, Stretava 12, 072 13 Palín 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
aktuálne Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného
zdravia. 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 obci Stretava a na internetovej stránke obce v
sekcií úradná tabuľa . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

................................
Roman Hudy
starosta obce

Doručuje sa:
Účastníci konania , známy a neznámi vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa
verejnou vyhláškou
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Na vedomie :
1. Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
2. Lenka Horváthová, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
3. Zdenko Demeter, Stretava 169, 072 13 Palín
4. Marek Horváth, Stretava 168, 072 13 Palín
5. Silvia Horváthová, Stretava 168, 072 13 Palín
6. Matej Horváth, Stretava 211, 072 13 Palín
7. Alena Horváthová, Stretava 211, 072 13 Palín
8. Plynmont Projekt, Ing, Ivan Sokologorský, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce – projektant
9. Obvodný banský úrad, Timonova 23, 040 01 Košice
10. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
11. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
13. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01
Michalovce
16. Obec Stretava, Stretava č. 12, 072 13 Palín – spis
Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

Vybavuje: Ing. Ján Repka, mob: 0904 415 809, repka.jan@pavlovce.sk

