
 

 

 

 

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

 
reg.č. 1221/2022/OZN                                                                         Stretava 23.09.2022 
č.spis OcU-2022/128-OcU                                                           
 
 
 

O Z N Á M E N I E  
O  ZAČATÍ  KOLAUDAČNÉHO  KONANIA  

 
      
 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, v 
súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona: 
 

 1. Oznamuje, že podľa § 79 ods.1 stavebného zákona, v spojení s §18  zákona 
č.71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok), dňa 12.09.2022 
 

začalo kolaudačné konanie o kolaudáciu stavby 
 
navrhovateľovi: 
 Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom  
( IČO 00325589 ) 
                             
na stavbu: 
„Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ  Pavlovce nad Uhom“ na parc. CK N č.  749/2 
(zastavané plochy a nádvoria) v k.ú. Pavlovce nad Uhom 
 

Stavebné povolenie bolo vydané Obcou Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 
Palín,  dňa 24.02.2021 pod č. OcU-2021/3-OcU/SP a právoplatnosť nadobudlo dňa 
29.03.2021. 
 
2. Nariaďuje ústne pojednávanie na deň 19.10.2022 (streda) o 10,00 hod spojené s 
miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných na mieste stavby Školská 986/3,  072 14 
Pavlovce nad Uhom. 
  
3. Upozorňuje účastníkov a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 
najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.   
 
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 , prípadné informácie na tel.  : 056-
6494202 kl.210,  mob: 0904 415 809 .     
 
 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.                                                           
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Vlastník (správca) pozemku a stavieb, ktoré sú predmetom konania je povinný strpieť 
miestne zisťovanie podľa § 38 ods. 1 správneho poriadku a k tomuto účelu ich sprístupniť. 

Stavebník podľa § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000 Z.z, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona na ústne pojednávanie  
spojené s miestnym zisťovaním predloží: 

 Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby. 
 Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní. 
 Projektovú dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom. 
 Výkresy s vyznačením zmien, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby. 
 Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v 

podmienkach stavebného povolenia.    
                                    

Toto oznámenie je podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní 
(správny poriadok) verejnou vyhláškou a oznamuje sa všetkým účastníkom konania  - 
osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom na ktorých je osadená 
stavba a vlastníkom susedných pozemkov v k. ú. Pavlovce nad Uhom . 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 ich internetových stránkach www.stretava.sk 
a  www.pavlovce.sk  v sekcií Úradná tabuľa.  Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                                                           
                                                                                      …............................. 
                   Roman Hudy 
                                                                                             starosta obce 
 
Doručuje sa: 
Účastníci konania a vlastníci pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou 
 

 
Na vedomie : 
1. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom  
2. Ing. Jana Jedináková, Letná 45, 040 01 Košice – projektant 
3. SPEEDCOM s.r.o., Kláštorná 23/4,  076 05 Brehov – zhotoviteľ 
4. mmm architects, s.r.o., Lekárovce 78 , 072 54 Lekárovce  – stavebný dozor 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce 
6. OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce 
7. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 
8. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1 
       071 01 Michalovce -  Štátna správa odpadového  hospodárstva 
9. Obec Stretava, stavebný úrad, Stretava 12, 072 13 Palín - spis 
 
 
 
 

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky 

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

http://www.stretava.sk/
http://www.pavlovce.sk/
mailto:repka.jan@pavlovce

