
Obec  P E Č O V S K Á   N O V Á   V E S 

Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

č.j. 87/2023-13/Mp-03                                                   V Pečovskej Novej Vsi, dňa 15.03.2023 
Vybavuje: Ing Michal Petrík 

 0919 409 858 
 

 

R O Z H O D N U T I E 

- v e r e j n á   v y h l á š k a - 

 
 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona (ďalej len „stavebný úrad“), v znení neskorších predpisov v zmysle §§67, 69 a §70 

stavebného zákona, na žiadosť stavebníka Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom: 

Katarínou Maliňakovou vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, takto  

 

rozhodla:  

 
Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ust. § 69 stavebného zákona  
 

predlžuje  

 

platnosť stavebného povolenia č.j. 424/2020-181/Mp-03 zo dňa 14.01.2021 (právoplatné dňa 

04.03.2021) na stavbu „Skládka štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“ na pozemku parc. č. C-KN 

1112/2 katastrálne územie Pečovská Nová Ves o  36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia.   

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky účastníkov konania neboli podané.  

 

 O d ô v o d n e n i e : 

 Obec Pečovská Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona vydala stavebné povolenie na stavbu : „Skládka štrkov, drvy a piesku-HS Sabinov“ na 

pozemku parc. č. C-KN 1112/2 katastrálne územie Pečovská Nová Ves. Obec Pečovská Nová Ves. 

Stavebník: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, 

v konaní zastúpená splnomocneným zástupcom: Katarínou Maliňakovou podala dňa 02.02.2023 

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, nakoľko stavba nebola zahájená.  

 Stavebný úrad oznámil začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa  

§ 61 ods. 4 stavebného zákona oznámením verejnou vyhláškou č.j. 87/2023-13/Mp-02 zo dňa 

09.02.2023, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Pečovská Nová Ves v termíne od 15. 

02.2023 do 02.03.2023 a na internetovej stranke www.pecovska.sk. Stavebný úrad podľa § 61 ods. 

3 stavebného zákona určil, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. 

Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. 

Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad určil, že v rovnakej lehote do 7 pracovných dní 

oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány boli 

upozornené, že 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 navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z 

hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány 

nevzniesli žiadne pripomienky. 



 Obec Pečovská Nová Ves ako príslušný stavebný úrad, posúdila dôvody, pre ktoré nebola 

stavba začatá. Podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, najmä 

zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov a preto stavebný úrad vyhovel žiadosti o 

predĺženie platnosti stavebného povolenia. 

 

P o u č e n i e : 

      Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný 

prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Za deň doručenia sa považuje 15-

ty deň jej vyvesenia na úradnej tabuli Obce Pečovská Nová Ves. 

 Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová 

Ves. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

 

            PhDr. Jaroslav Dujava  

             starosta obce          

 

  

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

 

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

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby 
 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou (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)  
 

Na vedomie: 

1. Obec Pečovská Nová Ves 

2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice  

3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, Komenského 50, 042 48 Košice - 

Katarína Maliňaková 

4. Enviroline s.r.o. - Ing. Ladislav Hnidiak, Františkánska 5, 040 01 Košice   
5. Spis 

Dotknutým orgánom: 

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

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

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

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

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

11. Okresné riad. HaZZ, Požiarnická 1, Prešov 

12. SSC IVaSC, Kasárenské nám.4, 040 01 Košice 

13. OÚ CDaPK, s pôsobnosťou v kraji, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

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


