Mesto Prešov
stavebný úrad
Hlavná č. 73
Císlo: SÚ/8759/104567/2021-Mk

080 Ol Prešov
V Prešove, dňa: 08.06.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Dňa 21.05.2021 podal stavebník - Východoslovenská distribučná, a.s., IČO
36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice, na tunajšom stavebnom úrade návrh pre vydanie
kolaudačného rozhodnutia stavby: "Prešov, Areál Bulgary, TS, NN, v členení SO 04
Rekonštrukcia trafostanice, SO 04.1 Úprava NN". Pre danú stavbu na pozemkoch parc. č.
KN-C 6558/17 (KN-E parc. č. 3035/4), 9513/11, 6581/2, 9513/2, 6616/102, 6581/2, 6581/38;
KN-E 3479/3, k. ú. mesto Prešov bolo vydané stavebné povolenie mestom Prešov dňa
18.11.2019 pod č. SÚ/122241149235/2019-Mk. Dňom podania návrhu bolo začaté predmetné
konanie.

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení
neskorších predpisov v zmysle ustanovenia§ 80 ods. (l) stavebného zákona oznamuje začatie
kolaudačného konania a podľa ustanovenia § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň:

08.07.2021 o 09:30 hod.
so stretnutím na tvári miesta - pred zrekonštruovanou trafostanicou na ul. Jána Pavla II. v
Prešove.
Do podkladov návrhu možno nahliadnuť (po predchádzajúcej telefonickej dohode
o dátume a čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch pred dňom
ústneho pojednávania t.j. do 08.07.2021 o 09:30, na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom
úrade, Jarková 26 a pri ústnom pojednávaní. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania a
dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri tomto ústnom
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak upovedomený správny orgán alebo účastník
konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej žiadosti, má sa za to, že z
hľadiska ním sledovaných záujmov s užívaním stavby súhlasí. Ak sa nechá niektorý z
účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Na ústne konanie stavebník pripraví najmä:
a) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri
povoľovaní stavby+ výkresy, v ktorých sú vyznačené prípadné zmeny, ku ktorým došlo
počas uskutočňovania stavby,
b) ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia; pri stavbách
povolených po l. júli 1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov;
stanoviská dotknutých orgánov.

Ing. J9ze~ Tuka
vedúci stavebného úradu

Na vedomie:
l. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
2. Inšpektorát práce, IČO 35531088, Konštantínova 6, 080 Ol Prešov
3. MJ projekt s.r.o., IČO 47535113, Štúrova 422111, 082 22 Šarišské Michaľany
4. Mesto Prešov- MsÚ, Odbor financií a mestského majjetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov
5. MS- BAU DEVELOPMENT, a.s., IČO 44253460, Hlavná 56,080 Ol Prešov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO OO 151866, Požiarnická l, 080 Ol Prešov
CO/Mesto Prešov- stavebný úrad

Toto oznámenie sa doručí účastníkom konania v súlade s ustanovením § 80 ods. (l)
stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta
Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Prešov (www.presov.sk- v časti
elektronická úradná tabuľa). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
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Zvesené

Vyvesene dna ......................... .

dňa ................................ .

odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

Vybavuje: Mgr. Milan Madzil<

milan.madzik@presov.sk

051/3100534

