
Obec  Č E R V E N I C A  pri Sabinove 

Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 

č.j. 234/2020-162/Mp-02                                       V Pečovskej Novej Vsi, dňa 16.09.2020 

 

 

 

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 
 Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania verejnou vyhláškou 

podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov 

 

 

         Stavebník: Obec Pečovská Nová Ves zastúpená Obecným úradom Hlavná 33, 082 56 

Pečovská Nová Ves IČO 00327590 podala dňa 14.09.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu: „Vodozádržné opatrenia na ul. Ľutínskej v Pečovskej Novej Vsi - obnova územia“   na 

pozemku parc. č. KN-C 922/1, 922/4, 922/5, 1550/11 a KN-E 491  katastrálne územie Pečovská 

Nová Ves. K stavbe bolo obcou Červenica pri Sabinove vydané územné rozhodnutie pod č. j. 

205/2020-128/Mp-03 zo dňa 26.08.2020.   

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebne konanie. 

v rozsahu stavby: 

Spevnená plocha 
 Cieľom navrhovaných opatrení je zadržanie dažďovej vody vsakovaním v navrhovanom 

území a teda zníženie celkového množstva povrchovej vody pri prívalových dažďoch. A súčasne 

zlepšenie rastlinnej fauny v riešenom území v období sucha. Nejedná sa o protipovodňové      

opatrenia. Celková odvodňovaná plocha: 728,45 m2 

 Nová spevnená plocha je navrhovaná zo zatrávňovacej betónovej dlažby 600x400mm, 

hr.100mm, na štrkovom podsype fr.4-8mm s novými podkladnými štrkovými vrstvami s celkovou 

hrúbkou skladby 740mm. Celá spevnená plocha bude lemovaná novým betónovým obrubníkom 

1000x200x100mm. V prípade väčších prívalových dažďov, keď zatrávňovacia dlažba spevnenej plochy 

nebude stíhať vsakovať dažďovú vodu, je spevnená plocha vyspádovaná pod sklonom 2% do okolitého 

trávnatého terénu, kde bude ďalej vsakovať. 

 Výsadba drevín 
 Navrhovaná je nová výsadba drevín v mieste zatrávnenej plochy v okolí spevnenej plochy. 

Navrhované sú dreviny na vodorovnej ploche. 

Celkový počet drevín je 35ks v zložení: 

Buk lesný (Fagus sylvatica), výška do 180cm   10 ks 

Dub letný (Quercus robur), výška do 180xm   10 ks 

Jedľa Fraserová (Abies fraseri), výška do 130cm   5ks 

Borovica lesná (Pinus sylvestris), výška do 80cm   5ks 

Smrek Obyčajný (Picea abies), výška do 150cm   5ks 

 Mobiliár 

 Navrhované je osadenie parkových lavičiek a odpadkových košov pozdĺž chodníka na navrhovanej 

zelenej ploche. Odpadkový kôš parkový 3 ks a Parková lavička s operadlom 6 ks 

           Podrobnosti stavebných objektov sú zrejme z projektovej dokumentácie stavby (spracovateľ: 

Ľubomíra Grošaftová, ul. Dúbravská 53, 080 06 Prešov). 
 



        Obec Červenica pri Sabinove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č.    

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný zákon“), v súlade § 61 ods. 1 stavebného zákona 

 

o z n a m u j e 

 

začatie stavebného konania účastníkom konania (stavba s veľkým počtom účastníkov konania - 

§ 26 ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým 

orgánom osobitne obvyklou formou (jednotlivo), súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný  

úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe 

pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Ak sa 

niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. V    

súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť 

uplatnené v územnom konaní neprihliada. 

 Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že účastníci konania 

môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. 

 V rovnakej lehote, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, do 7 pracovných dní, oznámia  

svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší 

čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej 

alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Do podkladov možno nahliadnuť najneskôr pred dňom ústneho konania na Spoločnom 

obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi počas stránkových hodín. 

 Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú    

moc. Písomné plno mocenstvo musí byť vlastnoručne podpísané splnomocniteľom a musí byť  

z neho zrejmá jeho vôľa, aby ho zastupovala konkrétna osoba. 

 Nakoľko ide o verejnú vyhlášku, za deň doručenia tohto oznámenia sa považuje 15-ty 

deň vyvesenia a zverejnenia oznámenia § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok v znení neskorších predpisov) na úradnej tabuli Obce Pečovská Nová Ves a 

na internetovej stránke Obce Pečovská Nová Ves . 

 

 

 

 

Ing. Pavol Spodník 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ..............................                                            Zvesené dňa …............................... 

 

 

 

................................................................................ 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 



Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona s 

prihliadnutím na § 18 ods. a § 26 ods. 1 správneho poriadku – stavba s veľkým počtom účastníkov konania, 

neznámi účastníci konania) – k oznámeniu stavebného povolenia č.: 234/2020-162/Mp-02 zo dňa 16.09.2020 

 

 

 
Doručí sa dotknutým orgánom: 

1. OÚ v Sabinove, odbor starostlivosti o ŽP ŠVS, OH, ŠSOPaK 

2. VVS a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

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

4. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

5. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, Košice 

7. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava   
9. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01  Prešov 

 

Na vedomie 

10. Obec Červenica pri Sabinove 

11. Obec Pečovská Nová Ves 

12. Urbárska spoločnosť Jakovany, Michal Dujava, Drienica 71, 083 01  Drienica  
13. JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05 

14. Spis 


