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V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia  

a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

Navrhovateľ – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 

Prešov v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „navrhovateľ podal dňa 30.01.2019 

na Okresnom úrade Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, návrh na predĺženie 

platnosti stavebného povolenia č. OU-PO-OCDPK-2017/021316-02 zo dňa 14.07.2017 pre líniovú - 

inžiniersku stavbu: „Odstránenie havarijného stavu priepustu ID 16936 na ceste III/3183 

(Pečovská Nová Ves – Ľutina)“ na parcelách č. KN-C 1471/17, 1471/18 a KN-E 816,435,419, kat. 

územia Pečovská Nová Ves (ďalej len „inžinierska stavba“). Uvedeným dňom bolo začaté konanie    

v predmetnej veci. 

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán 

štátnej správy podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2003 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príslušný konať ako špeciálny stavebný úrad 

pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovenia § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) a 

podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") ako vecne príslušný 

správny orgán určený cestným a stavebným zákonom v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu,            

o z n a m u j e  podľa ustanovení § 69 a § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania v 

predmetnej veci verejnou vyhláškou. Špeciálnemu stavebnému úradu sú dobré známe pomery na 

stavenisku, žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej inžinierskej stavby, 

preto podľa ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky v stavebnom konaní na Okresnom úrade 

Prešov, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov,                      

III. poschodie, č. dverí 319 (v úradných hodinách) v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia.          

V rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány. Na neskoršie podané námietky sa 

neprihliadne, 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny 

stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že zo stavbou z hľadiska ním 
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sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho 

zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nech zastupovať. 

 

 

 

 

Ing. František Vaško  

vedúci odboru 

Špeciálny stavebný úrad týmto žiada Obce Pečovská Nová Ves, aby predmetnú verejnú 

vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.          

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehoty určenej na 

vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunajší úrad s vyznačením uvedených údajov. 

Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným spôsobom v mieste obvyklým (napr. v 

obecnom rozhlase, miestnej tlači). 

Potvrdenie dátumu vyvesenie a zvesenia verejnej vyhlášky: 

dátum vyvesenia: dátum zvesenia: 

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis: 

Doručuje sa: 

účastníkom konania:  

1. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 

2. Prešovský samosprávny kraj v zastúpení predsedom, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov,  

3. Obec Pečovská Nová Ves v zastúpení starostom, Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská 

Nová Ves, 

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava, 
5. TIMOTI design, s.r.o., Björnsonova 2, 080 01 Prešov, 

6. ostatným účastníkom konania – verejnou vyhláškou. 

dotknutým orgánom:  

1. Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Prešov, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 

2. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Prešov, Keratsinské námestie 1, 080 01 Prešov, 

3. KR PZ v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov, 

4. Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov, 

5. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 

7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov, 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého 5, 080 01 Prešov, 

10. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 

11. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, 

12. Slovak Telekom, a.s., RTC-Východ, Poštová 18, P.O.BOX D30, 042 10 Košice, 

13. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

14. Telefónica Slovakia, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava. 


