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MESTO PRESOV
Stavebný úrad
Hlavná 73, Prešov
Číslo: SÚ17748175970/2021- Su

PSČ 080 01
V Prešove dňa: 07.07.2021

Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, Č. tel. 051/3100 533
e-mail: egon.suchar@presov.sk

Oznárnenie
O začati stavebného konania a
upustenie od ústneho pojednávania
Dňa 13.05.2021 podal EL PRO KAN, s.r.o., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov
n.T. na základe poverenía zo dňa 27.03.2018, Východoslovenská distribučná a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:
"Priemyselný obvod Nižná Šebastová - Zriadeníe VN, TS, NN", na pozemku KN-C
2971, KN-C 2955, KN-C 2954, KN-C 3039/15, KN-C 3039/1, katastrálne územie Nižná
Šebastová.
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona
50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení
jeho zmien a doplnkov oznamuje podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného
konania. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku s predchádzajúcich
stavebných a územných konaní a žiadosť poskytuje dostatečný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia
a ústneho pojednávania.
č,

Účastníci konania mažu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' najneskoršie do 7
pracovných dní odo dňa doručenía oznámenia o začatí stavebněho konania, inak sa na
neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je
možné nahliadnuť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove,
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária 306, na základe vopred
dohodnutého termínu.
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 533.
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v platnom znení účastníkorn konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie
a uplatnit' námietky.
č.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa mažu dat' zastupovat'
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom
vyhláseným do zápisnice.

Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní
stavebný úrad neprihliadne.
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej
inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák.
71/1967
Zb. o správnom konaní a podl'a § 31 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej
tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk).
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začati územného
č.

konania.
Do lehoty sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona
71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec Iehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
č.

Podl'a § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámit' svoje
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mažu uplatnit' svoje námietky účastníci konania. Ak
dotknutý orgán v určenej alebo predlženej lehote neoznárni svoje stanovisko k povol'ovanej
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Úradný záznam:
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Priemyselný obvod
Nižná Šebastová - Zriadenie VN, TS, NN", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov
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Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Priemyselný obvod
Nižná Šebastová - Zriadenie VN, TS, NN", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov
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Č. sady

UPOZORNENIE :
Na projekt sa vzfahuJe autorsko-právna ochrana v zmysle zákona č. 61812003Z.z. (Autorský zákon). v znení zákona 8412007Z.z. a preto má autor dlela autorské právo
na predmetné projektové dlelo a to je neprevod~elné a WOVO obrnedzené. Autor dlela má aj výhradně právo udelovaf sůhlas na prlpadné prenechanie dlela na YyUŽívanie
treUm osobám. resp. na použllle dlela alebo Jeho Č8sti na vytvorenle nového diela. Pod použitrm projektového dlela sa rozumle jeho zhmofnenle vo forma projektovej
dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obrnedzif ani vylůčif.
č,
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VÝCHOOOSLOVENSKÁ OISTRIBUČNÁ, a.s.

Investor:
Adresa:

MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE

Názov stavby:

Priemyselný obvod Nižná Šebastová - Zriadenie VN, TS, NN
Objekt:

SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody

Prevádzkový súbor: PS 01 - Trafostanica
Obsah:

Situacia širších vzťahov
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