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

Č.j. 1227/2022/OZN
1336/2022

Stretava 15.10.2022

OZNÁMENIE
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
č.71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok), dňa 14.09.2022

zákona

začalo kolaudačné konanie
navrhovateľovi: Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety,
na líniovú stavbu: „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod“,
na parcele : líniová stavba k. ú. Stretava
parc. C KN č. 548 (zast. plocha a nádvoria), parc. E KN č. 1380/8
(ostatná plocha), parc. C KN č. 25/4 (ostatná plocha) k. ú. Stretava
druh a účel povoľovanej stavby:
inžinierska líniová stavba - miestne rozvody plynu (podľa § 43a, odst. 3, písm. f
stavebného zákona)
Stavba je členená na stavebné objekty :
Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu
Pripojovací plynovod pre rodinný dom
Predmetom kolaudácie 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, sa napojil navrhovaný STL distribučný plynovod z potrubia D 50
PE SDR 11, p=100 kPa, s celkovou dĺžkou 61,40 m. Popod miestnu komunikáciu
plynovod bol uložený v chráničke. Na navrhovaný STL distribučný plynovod sa napojil
pripojovací plynovod k rodinnému domu D 32 PE, celkovej dĺžky 10,10 m, ktorý bol
uložený do chráničky z PE po okraji prístupového mostíka.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie obcou Stretava, Stretava 12, 072 13 Palín,
pod. č. 595/2022/SP zo dňa 16.06.2022.
2. Nariaďuje ústne pojednávanie na deň 28.11.2022 o 9,00 hod spojené s
miestnym zisťovaním, so stretnutím pozvaných v zasadačke Obecného úradu Stretava,
Stretava 12, 072 13 Palín.
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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 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.
Vlastník 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, ktorí majú
vlastnícke práva alebo iné práva k pozemkom na ktorých je osadená líniová stavba v k.ú.
Stretava a bude v súlade s § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Stretava a na ich
internetových stránkach www.stretava.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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Matej Horváth, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
Lenka Horváthová, Blatné Remety 123, 072 44 Blatné Remety
Plynmont Projekt, Ing. Ivan Sokologorský, Jilemnického 3551/58, 071 01 Michalovce – projektant
SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
OR HaZZ Michalovce, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
Plynroz, a.s. Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance – zhotoviteľ
Obec Stretava, Obecný úrad Stretava č. 12, 072 13 Palín
Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky

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

